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ÁFRICA DO SUL 

A República da África do Sul está localizada no extremo sul do continente 

africano e é extremamente diversa, não sendo possível traçar um único perfil cultural sul-

africano. Basta dizer que o país tem onze línguas oficiais, dentre elas o inglês e o 

africâner1. 

A religião que mais conquista seus 55 milhões de habitantes é a católica, mas 

também, deve-se destacar a plena liberdade religiosa, que possibilita certos grupos étnicos 

de dividirem-se entre a crença cristã e as baseadas nas tradições antepassadas. 

Em relação à Internet, a África do Sul possui a Lei de Proteção de Informações 

Pessoais (POPI), que estabelece o dever de as instituições sul-africanas se comportarem 

de maneira responsável ao coletar, processar, armazenar e compartilhar informações 

pessoais não apenas às pessoas naturais, mas também às jurídicas2, entre outras muitas 

disposições. Todavia, a POPI ainda não entrou em vigor integralmente, estando à espera 

da proclamação do Presidente Jacob Zuma para definir uma nova data3.   

No que se refere à Pornografia Não Consensual, a legislação sul-africana ainda 

não possui lei específica que trate tal violação, mas essa situação parece que mudará. O 

Projeto de Lei sobre cibercrime e cibersegurança encaminhado ao Parlamento no início 

de 2017, pretende criar infrações e impor sanções às condutas que se relacionem aos 

crimes cibernéticos, incluindo a PNC4. Atualmente, a vítima da "revenge porn" tem o 

                                                           
1 SAlanguages.com: website dedicated to the languages of South Africa. 2017. Disponível em: 

<http://www.salanguages.com/>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

2 What is POPI: The Protection of Personal Information (POPI) Act explained. 2017. Disponível em: 

<https://www.workpool.co/featured/popi/>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

3 POPI Commencement Date or POPI Effective Date starts the Clock. 2017. Disponível em: 

<https://www.michalsons.com/blog/popi-commencement-date-popi-effective-date/13109>. Acesso em: 26 

mai. 2017. 

4 Revenge Porn May Soon Be A Criminal Act, According To New Cybercrimes Bill. 2017. Disponível 

em: <http://www.huffingtonpost.co.za/2017/01/20/revenge-porn-may-soon-be-a-criminal-act-according-

to-new-cyberc/>. Acesso em: 26 mai. 2017. 
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direito de providenciar ações legais contra o autor e o site, baseando-se na difamação, 

invasão ilegal do direito à privacidade, bem como violação dos direitos da personalidade5. 

Dicas de pesquisa: 

 Revenge Porn May Soon Be A Criminal Act, According To New 

Cybercrimes Bill (em inglês) 

http://www.huffingtonpost.co.za/2017/01/20/revenge-porn-may-soon-be-

a-criminal-act-according-to-new-cyberc 

 POPI Commencement Date or POPI Effective Date starts the Clock 

(em inglês)  

https://www.michalsons.com/blog/popi-commencement-date-popi-

effective-date/13109 

 Convenção sobre o cibercrime 

http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/cybercrime/D

ocuments/Convention%20and%20protocol/ETS_185_Portugese.pdf 

ALEMANHA 

A República Federal da Alemanha, país membro da União Europeia desde 19586, 

está localizada no centro-norte da Europa, e possui, aproximadamente, 82,9 milhões de 

habitantes, os quais têm como idioma oficial o alemão. A principal religião do país é o 

cristianismo, sendo 34% de sua população formada por católicos, e mais 34% formada 

por protestantes7.  

As mulheres do país, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, tomaram um 

espaço significativo na sociedade, tendo em vista que muitos dos homens morreram nos 

conflitos, fazendo-se necessário que aquelas exercessem papeis antes destinados a esses8. 

                                                           
5 Revenge porn: scorned exes and dirty pictures. 2014. Disponível em: 

<https://perdeby.co.za/sections/features/3112-revenge-porn-scorned-exes-and-dirty-pictures> Acesso em: 

26 mai. 2017. 

6 Alemanha. Disponível em: <http://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-

countries/germany_pt>. Acesso em: 25 mai. 2017.  

7 Alemanha. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/paises/alemanha/>. Acesso em: mai. 2017.  

8 1945: mulheres começam a reconstruir Berlim após a guerra. Disponível em: 

<http://www.dw.com/pt-br/1945-mulheres-come%C3%A7am-a-reconstruir-berlim-ap%C3%B3s-a-

guerra/a-566165>. Acesso em: 25 mai. 2017.  
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Nesse contexto, foi, inclusive, criado o termo Trümmerfrau, que significa mulher das 

ruínas9, para caracterizá-las. Ademais, de acordo com a revista Forbes10, a Alemanha está 

no 11° lugar no ranking dos 20 melhores países para as mulheres. Entretanto, percebe-se 

que, mesmo com todo esse histórico positivo com relação às mulheres, a violência de 

gênero também faz parte da realidade local. Segundo a revista Exame, 331 mulheres 

foram mortas pela violência de gênero na Alemanha11, o que comprova que essa 

problemática ainda precisa ser trabalhada no país.  

No que diz respeito à conexão, é um país bastante ativo, buscando sempre o 

desenvolvimento das tecnologias. Atualmente, por exemplo, como presidente do G20 – 

grupo dos países com a economia mais desenvolvida do mundo12 –, o país tem o objetivo 

de promover, globalmente, internet de alta velocidade para todos até 202513.  

Com relação à Pornografia de Vingança, a Alemanha está evoluindo 

significativamente, sendo um dos poucos países no mundo que tomou uma atitude sobre 

o assunto, fruto de um caso julgado.  Em maio de 2014, foi determinado pela corte alemã 

que fotos íntimas de parceiros devem ser apagadas a qualquer momento que o parceiro(a) 

                                                           
9 A GREGORY, Don; R GEHLEN, Wilhelm . Hitler s Home Front: Memoirs of a Hitler Youth. Great 

Britain: Pen & Sword History, 2016.capítulo 10 p. Disponível 

em: <https://books.google.com.br/books?id=NK0RDQAAQBAJ&pg=PT137&lpg=PT137&dq=Tr%C3%

BCmmerfrau+what+does+it+mean&source=bl&ots=EivJAxr2Jv&sig=OjK2oeLHbmS_O6iF3xSMd-

8af3I&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0ahUKEwjnyvm2pIvUAhWBC5AKHTHcCDUQ6AEITzAI#v=onepage&q=Tr%C3%

BCmmerfrau%20what%20does%20it%20mean&f=false>.Acesso em: 25 mai. 2017. 

10 Top 20 best countries for women. Disponível em: 

<https://www.forbes.com/pictures/lmj45hhfe/germany/#584a704238e1>. Acesso em: 25 mai. 2017.  

11 Violência de gênero matou 331 mulheres na Alemanha em 2015. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/mundo/violencia-de-genero-matou-331-mulheres-na-alemanha-em-2015/>. 

Acesso em: 26 mai. 2017.  

12 G20. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm>. Acesso em: 26 mai. 2017 

13 Alemanha quer expandir internet global rápida até 2025 com envolvimento do G20. Disponível em: 

<https://www.terra.com.br/noticias/dino/alemanha-quer-expandir-internet-global-rapida-ate-2025-com-

envolvimento-do-g20,5298a0fd762307c393712bdf927e18a90sppnsxo.html>. Acesso em: 26 mai. 2017.  



 

 5 

pedir14, com o intuito de prevenir uma situação devastadora para a vítima dessa 

violência15.  

Dicas de pesquisa:  

 http://exame.abril.com.br/mundo/violencia-de-genero-matou-331-mulheres-na-

alemanha-em-2015/ 

 http://www.newsweek.com/revenge-porn-laws-europe-us-and-beyond-499303 

 https://www.terra.com.br/noticias/dino/alemanha-quer-expandir-internet-global-

rapida-ate-2025-com-envolvimento-do-

g20,5298a0fd762307c393712bdf927e18a90sppnsxo.html 

 http://www.cbc.ca/news/technology/revenge-porn-ramona-pringle-1.3412395 

ARGENTINA 

A República Argentina, atualmente presidida por Mauricio Macri, é o segundo 

maior país sul-americano e tem como língua oficial o espanhol. Seus 43 milhões de 

habitantes16 se subdividem em várias culturas e identidades étnicas, ambas resultados de 

intensos fluxos imigratórios ocorridos durante os anos. A crença predominante é o 

cristianismo17, e a religião com maior número de praticantes é a católica. 

No que tange à inviolabilidade das informações e dados pessoais, a Argentina é 

considerada referência no contexto América Latina, tendo regulamentado a questão há 

mais de 15 anos18. A Lei nº 25.326/2000 estabelece a proteção integral aos dados pessoais 

                                                           
14 Revenge Porn laws in Europe, U.S and Beyond. Disponível em: <http://www.newsweek.com/revenge-

porn-laws-europe-us-and-beyond-499303>. Acesso em: 26 mai. 2017.  

15 Revenge porn targeted by new laws. Disponível em: <http://www.cbc.ca/news/technology/revenge-

porn-ramona-pringle-1.3412395>. Acesso em: 26 mai. 2017.  

16 Crece la población em Argentina em 430.245 personas. 2016. Disponível em: 

<http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/argentina>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

17 Religious Adherents, 2010 (World Christian Database). 2010. Disponível em: 

<http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_11_2.asp>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

18 RAMINELLI, Francieli Puntel; RODEGHERI, Letícia Bodanese. A PROTEÇÃO DE DADOS 

PESSOAIS NA INTERNET NO BRASIL: ANÁLISE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. Cadernos do Programa de Pós-graduação Direito Ufrgs, Porto Alegre, v. 11, 

p.89-119, 2016. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/61960-291846-1-

pb.pdf>. Acesso em: 27 mai. 2017.  
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em arquivos, registros, banco de dados, sejam eles públicos ou privados, visando à 

garantia do direito à honra e à privacidade dos indivíduos e da informação gravada. Além 

disso, ainda estipula a criação de órgãos de supervisão de proteção aos dados e prevê 

sanções em caso de descumprimento. O país do tango ainda é signatário da Convenção 

de Budapeste sobre Crimes Cibernéticos, a qual tipifica crimes como a falsificação de 

dados em meios informáticos e pornografia infantil. 

Apesar disso, a Pornografia Não Consensual ainda não é tipificada no país. 

Atualmente, as vítimas podem encontrar amparo na Lei nº 26.338, que tem uma visão 

mais geral acerca da privacidade19, como também na Lei nº 26.904 (também conhecida 

como Lei Anti-Grooming), a qual pune aquele que, através de um meio eletrônico de 

comunicação, contatar um menor de idade com o propósito de cometer algum delito 

contra sua dignidade sexual20. Mas, é válido pôr em relevo o esforço de organismos como 

a Associação Argentina de Luta Contra Cibercrimes, associação que busca ajudar, 

assessorar e dar apoio jurídico e técnico às vítimas, para tornar crime essa e outras 

condutas as quais não encontram suporte específico na legislação penal21.  

Contudo, há um projeto de lei que pretende criminalizar a Pornografia Não 

Consensual, o qual foi já foi aprovado pelo Senado22. A iniciativa busca incorporar ao 

Código Penal o artigo 155 Bis, para penalizar a "pornografía de venganza", entendida 

pelo Projeto como a difusão de imagens não consentidas de nudez total ou parcial e/ou 

vídeos de conteúdo sexual ou erótico de pessoas, através dos mais variados meios de 

                                                           
19 Crecen en el país los casos de "venganzas porno", una extorsión sin legislación específica. 2016. 

Disponível em: <http://www.telam.com.ar/notas/201607/156232-venganza-pornografi-videos-redes-

sociales.html>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

20 SCHNIDRIG, Daniela. EL DELITO DE ‘GROOMING’ EN LA LEGISLACIÓN PENAL ACTUAL 

Y PROYECTADA EN ARGENTINA. Buenos Aires: Centro de Estudios En Libertad de Expresión y 

Acceso A La Información, 2016. 14 p. Disponível em: 

<http://www.palermo.edu/cele/pdf/investigaciones/Informe-Anteproyecto-Codigo-Penal.pdf>. Acesso 

em: 26 mai. 2017. 

21 CUALES SON LOS DELITOS INFORMATICOS MAS FRECUENTES? COMO Y DONDE 

DENUNCIARLOS. 2016. Disponível em: <http://www.cibercrimen.org.ar/?page_id=806>. Acesso em: 

26 mai. 2017. 

22 Um proyecto de ley busca criminalizar la "porno venganza" em Argentina. 2017. Disponível em: 

<https://www.clarin.com/sociedad/proyecto-ley-busca-criminalizar-porno-venganza-

argentina_0_BJdzgyXax.html>. Acesso em: 26 mai. 2017. 
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comunicação eletrônicos ou de transmissão de dados. Trata-se, portanto, conforme o 

Projeto de Lei, de uma prática de violação ao direito de privacidade dos indivíduos e é 

capaz de promover à vítima um desequilíbrio emocional oriundo da divulgação de 

imagens privadas e profundamente íntimas na esfera pública, que não foram produzidas 

para esse fim. 

Dica de pesquisa: 

 Organizadora do recém-lançado 50 anos de feminismo – Argentina, 

Brasil e Chile, Lúcia Avelar afirma que países com maior 

envolvimento da população na política tendem a ter feminismos mais 

organizados 

https://revistacult.uol.com.br/home/brasil-tem-movimentos-de-mulheres-

mais-estruturados-do-mundo/ 

 A proteção de dados pessoas na internet no Brasil: análise de decisões 

proferidas pelo Supremo Tribuna Federal (também analisa a situação 

argentina) 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/61960-291846-1-pb.pdf 

 El 99% de las mujeres sufrió al menos una situación de violencia con 

alguna de sus parejas (em espanhol) 

http://www.telam.com.ar/notas/201611/171431-resultados-del-primer-

ndice-nacional-de-violencia-machista-ni-una-menos.html 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA ESCOLAR 

 A Associação Internacional de Psicologia Escolar (ISPA) é uma organização não 

governamental, oficialmente afiliada à UNESCO, fundada em 1982. O seu trabalho é 

feito em conjunto com outras organizações, buscando promover os direitos humanos e 

psicológicos das crianças ao redor do mundo23.  

 A finalidade dessa associação é a disseminação das boas práticas da psicologia 

escolar através de uma interação entre profissionais e acadêmicos do ramo, objetivando 

                                                           
23 Internacional School Psychology Association. Disponível em: 

<https://www.crin.org/en/library/organisations/international-school-psychology-association>. Acesso em: 

27 mai. 2017.  
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sempre o alcance das melhores soluções para ajudar os jovens e as crianças durante o 

período em que estiverem na escola24. Com esse propósito, a ISPA promove diversos 

encontros ao longo dos anos, pois acredita que uma comunicação entre os profissionais é 

essencial para o desenvolvimento da saúde mental das crianças de todo o mundo25.  

 Outro fato interessante é que essa associação condena qualquer discriminação 

racial, religiosa ou sexual, e recomenda que os seus membros conduzam os seus 

profissionais para agirem sempre dentro desse princípio26.  

Dicas de pesquisa: 

 https://www.uia.org/s/or/en/1100019757 

 https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/noticia/529 

 http://en.unesco.org/partnerships/non-governmental-organizations/international-

school-psychology-association 

 http://www.napep.org/ISPA%202017%20Manchester.pdf 

AUSTRÁLIA: 

 Austrália, do latim Terra Australis (terra do sul), Atualmente chamada, de forma 

oficial, Comunidade da Austrália, localiza-se no continente da Oceania, e é formada pela 

massa de terra principal do continente australiano e algumas ilhas menores ao seu redor. 

De maioria cristã, conquistou sua independência do Reino Unido em 1901, adotando, 

desde então, o governo parlamentarista. Atualmente, é a 13° maior economia do mundo, 

com o segundo maio IDH (Indicie de desenvolvimento humano). O país participa como 

membro de vários blocos, dentre eles, as Nações Unidas, o G20, e a Cooperação 

Econômica Ásia-Pacífico27. 

 Apesar do país ostentar ótimos índices educacionais, tendo em vista que 99% da 

população adulta é letrada e que 58% dos australianos, com idades entre 25 e 64 anos, 

                                                           
24 Conferência Internacional de Psicologia Escolar 2013 em Portugal. Disponível em: 

<https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/noticia/529>. Acesso em: 27 mai. 2017.  

25 Internacional School Psychology Association (ISPA). Disponível em: 

<http://www.napep.org/ISPA%202017%20Manchester.pdf>. Acesso em: 27 mai. 2017.  

26 Internacional School Psychology Association. Disponível em: <http://en.unesco.org/partnerships/non-

governmental-organizations/international-school-psychology-association>. Acesso em: 27 mai. 2017.  

27 Australian Governement. Disponível em: <http://www.australia.gov.au/>. Acesso em: 26 mai. 2017. 
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possuem diploma de ensino superior28, foi revelada em uma pesquisa online, realizada 

pelo Instituto Real de Tecnologia de Melbourne e a Universidade Monash. Nessa 

pesquisa, das 4274 pessoas que responderam, 20% fotos ou vídeos íntimos divulgados na 

internet. Dessas vítimas, mulheres estavam mais sujeitas que os homens a sofrerem 

exposição por um parceiro íntimo atual ou passado (39% contra 30%). Além disso, de 

forma geral, a maior parte das denúncias (54%) acusavam homens de realizarem a 

prática29. 

 Uma reportagem do The Daily Telegraph de 5 de abril de 2017 afirma que as 

autoridades australianas receberam 350 denúncias de Pornografia de Vingança em apenas 

6 meses, vindas principalmente de Victória, Queensland, Austrália Meridional, Tasmânia 

e Nova Gales do Sul. Tais acusações são recebidas e investigadas por uma equipe especial 

de Especialistas Cibernéticos, Investigadores Privados e Ex-policiais que garantem, por 

meio de tecnologias de ponta, incluindo de detecção facial a segurança e manutenção da 

integridade das vítimas, evitando que as fotos e vídeos voltem a ser compartilhados30. 

 No país, vítimas de certos estados e territórios encontram amparo em leis 

criminais e civis, entretanto, não há uma legislação australiana referente ao tema, o que 

resulta em uma inconsistência nacional. Assim, vítimas que não habitam nesses locais, 

simplesmente não podem recorrer à justiça, pois as leis existentes não se aplicam ao caso, 

ou, até mesmo, quando as vítimas não podem arcar com os custos da medicação que 

passaram a precisar consumir após o incidente. 

                                                           
28 Australian Bureau of Statistics. Disponível em: <http://www.abs.gov.au/>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

29 'Revenge porn': one in five report they have been victims in Australian survey. Disponível em: 

<https://www.theguardian.com/world/2017/may/08/revenge-porn-research-one-in-five-australians-have-

been-victims>. Acesso em: 27 mai. 2017. 

30 ‘I felt powerless and alone’: Aussie authorities receive 350 revenge porn complaints in just six 

months. Disponível em: <http://www.dailytelegraph.com.au/news/national/i-felt-powerless-and-alone-

aussie-authorities-receive-350-revenge-porn-complaints-in-just-six-months/news-

story/7a21cd7990de63bb0b8082f3eb875361?nk=8a5e5e229b08e43fd21bc6df254d8104-1495909667>. 

Acesso em: 27 mai. 2017. 
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 Em uma entrevista publicada no The Conversation, em 7 de maio de 201731, 

Jessica Lake, professora do curso de Direito na Universidade de Tecnologia de 

Swinburne, apresenta que leis alternativas, como a de “publicação de artigo indecente”, 

têm sido usadas com sucesso em casos de PNC32, e que doutrinas civis, como a de quebra 

de confiança e de direitos autorais, podem, ocasionalmente, resultar em alguma forma de 

punição ao responsável pela divulgação das imagens33. Foi ressaltado também na 

entrevista que a procuradora geral de Nova Gales do Sul anunciou, em setembro de 2016, 

que o governo do estado criminalizaria, em breve, a Pornografia de Vingança. 

 Apesar da falta de legislação nacional específica para esses casos, outras leis têm, 

de maneira paliativa, suprido a demanda de condenação dos infratores. Entretanto, leis 

australianas, como a seção 474.17 do Código Criminal (condena o uso de um serviço de 

transporte para ameaçar, assediar ou ofender), apesar de terem se mostrado efetivas no 

assunto, são inadequadas e precisam ser reformadas para atenderem as especificidades do 

crime34. 

  

                                                           
31 FactCheck Q&A: are there laws to protect against ‘revenge porn’ in Australia? Disponível em: 

<http://theconversation.com/factcheck-qanda-are-there-laws-to-protect-against-revenge-porn-in-australia-

74154>. Acesso em: 27 mai. 2017. 

32 Local Court New South Wales, Police v Ravshan USMANOV [2011] NSWLC 40. Disponível em: 

<https://www.caselaw.nsw.gov.au/decision/54a636e73004de94513d973b>. Acesso em: 27 mai. 2017. 

33 Supreme Court of Western Australia, WILSON -v- FERGUSON [2015] WASC 15 (16 January 

2015). Disponível em: <http://www.austlii.edu.au/au/cases/wa/WASC/2015/15.html>. Acesso em: 27 mai. 

2017. 

34 Supreme Court of the ACT, R v McDonald and  Deblaquiere  [2013] ACTSC 122 (27 June 2013). 

Disponível em: <http://www.austlii.edu.au/cgi-

bin/sinodisp/au/cases/act/ACTSC/2013/122.html?stem=0&synonyms=0&query=deblaquiere>. Acesso 

em: 27 mai. 2017.  
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BRASIL 

A República Federativa do Brasil é o maior país da América do Sul, e quinto maior 

país do globo terrestre. Sua população ultrapassa os 207 milhões de habitantes35, que se 

distribuem em uma área superior a 8 milhões de km²36. O Brasil corresponde a uma das 

nações com maior diversidade étnico-cultural, em virtude da forte imigração, sucedida ao 

longo da sua história, assim como pelo seu extenso território, o qual possibilita a 

ocorrência de diferenças climáticas, sociais, culturais e econômicas. 

A diversidade atinge também a esfera religiosa. A religião predominante ainda é 

a católica, todavia deve-se atentar ao forte crescimento dos fiéis protestantes37 e à 

característica tendência à mobilidade de religiões e crenças, e ao próprio sincretismo 

religioso. 

Em relação à conectividade, pesquisas recentes informam que cerca de 58% dos 

brasileiros têm acesso à internet38, sendo o telefone celular o meio mais usado para se 

conectar. Além disso, o estudo também concluiu que o grupo de jovens entre 15 e 24 anos 

é a parcela da população que mais utiliza a Internet.   

Abordando acerca do tema, a Pornografia Não Consensual é uma realidade 

brasileira. Segundo dados da ONG Safernet – organização não governamental que visa à 

                                                           
35   Projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação. 2017. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

36 Área territorial brasileira. 2017. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm>. Acesso em: 26 mai. 

2017. 

37 Número de evangélicos aumenta 61% em 10 anos, aponta IBGE. 2012. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/06/numero-de-evangelicos-aumenta-61-em-10-anos-aponta-

ibge.html>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

38 Pesquisa revela que mais de 100 milhões de brasileiros acessam a internet. 2016. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2016/09/pesquisa-revela-que-mais-de-100-milhoes-de-

brasileiros-acessam-a-internet>. Acesso em: 26 mai. 2017. 
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efetivação dos direitos humanos na Internet –, e da Defensoria Pública do Distrito Federal, 

as maiores vítimas da PNC têm entre 12 e 17 anos39 e são mulheres40.   

No que diz respeito à legislação que regulamente o meio cibernético, o Brasil é 

um país que pode ser considerado exemplo dentre os demais. Apesar de não existir um 

tipo penal específico para lidar com a Pornografia Não Consensual, há outras legislações 

que podem resguardar as vítimas.  Em 2014, a então presidenta Dilma Roussef sancionou 

a lei no 12.965, também conhecida como o Marco Civil41, que estabeleceu princípios, 

garantias, direitos e deveres dos usuários, provedores de serviços e de conteúdo, e os 

demais agentes envolvidos com o uso da Internet no país.  

Esta lei, portanto, prevê a proteção à privacidade e aos dados pessoais dos 

internautas. Isso pode ser observado, por exemplo, pela proibição da divulgação da 

comunicação privada entre usuários, que somente poderá ser disponibilizada mediante 

ordem judicial.   

O Marco Civil trata também sobre a responsabilização dos provedores, que agora 

poderão ser responsabilizados civilmente por danos oriundos de publicações geradas por 

terceiros, após deixarem de cumprir determinação judicial ordenando sua retirada. A 

exceção está no artigo 21, que dispõe sobre o dever de o provedor remover o conteúdo de 

nudez ou atos sexuais privados, publicados sem autorização, mediante simples 

notificação extrajudicial, sob pena de ser responsabilizado subsidiariamente. 

Ainda nesse sentido, cumpre destacar a Lei nº 12.737/2012, popularmente 

chamada de "Lei Carolina Dieckmann", que modificou parcialmente o Código Penal 

brasileiro. A alusão à atriz deve-se ao fato de que ela foi vítima da Pornografia Não 

                                                           
39 Pornografia de vingança: crime rápido, trauma permanente. 2016. Disponível em: 

<http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/02/pornografia-de-vinganca-crime-

rapido-trauma-permanentee.html>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

40 Mulheres são principal alvo da pornografia de vingança. 2016. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/11/mulheres-sao-principal-alvo-da-pornografia-de-

vinganca>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

41 LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014. 2014. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.965-2014?OpenDocument
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Consensual, tendo 36 imagens íntimas divulgadas no âmbito online, sem seu 

consentimento, quando teve seu computador invadido. 

A referida Lei, portanto, criminaliza a invasão de dispositivos informáticos42, com 

penas que variam de três meses a dois anos, e multa. Contudo, especialistas, juristas e 

profissionais da segurança criticam o texto, por observarem ambiguidades no conteúdo e 

a possibilidade de interpretações excessivamente subjetivas.  

No início de 2017, foi aprovada pela Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 

5555/13, apelidado de "Maria da Penha virtual"43, que estabelece mecanismos para o 

combate a comportamentos ofensivos contra as mulheres no âmbito virtual ou em outros 

meios de comunicação. A iniciativa propõe a inclusão, na Lei Maria da Penha (Lei nº 

11.340/06) de previsão penal que considere a violação à intimidade da mulher como 

forma de violência doméstica e familiar. 

Nos dias atuais, aquele compartilha imagens ofensivas à intimidade feminina pode 

se submeter às sanções dispostas no Código Penal, pelos crimes contra a honra (calúnia, 

injúria e difamação) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei 8.069/90). 

Dicas de pesquisa: 

 Tecnologia: Polícia desenvolve aplicativo para ajudar vítimas de 

vingança pornô 

https://www.youtube.com/watch?v=rDAaB-fvMJ4 

 Pornografia de vingança: Leis 

https://pornografiadevinganca.com/inicio/leis/ 

 A pornografia não consensual como delito do direito penal 

informático, sua aplicação no direito brasileiro e a análise da mulher 

como principal vítima 

                                                           
42 LEI Nº 12.737, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012. 2012. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

43 Câmara aprova 'Maria da Penha virtual' para quem ofender as mulheres na internet. 2017. 

Disponível em: <http://www.huffpostbrasil.com/2017/02/20/camara-vota-lei-de-protecao-as-mulheres-

em-ambientes-digitais_a_21717946/>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.737-2012?OpenDocument
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http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/121909/000971025.pd

f?sequence=1 

 

CANADÁ 

O Canadá, localizado na América do Norte, adota o sistema de governo 

parlamentarista, e possui como chefe de governo o primeiro ministro Justin Pierre James 

Trudeau, do Partido Liberal, desde novembro de 2015, e como chefe de Estado a Rainha 

Elizabeth II, desde fevereiro de 1952. Sua população é composta por aproximadamente 

35,3 milhões de pessoas, e grande parte desse número é formada por imigrantes, o que 

confere um caráter multicultural ao país. Dessa população, aproximadamente 31 milhões 

de pessoas possuem acesso à internet, o que representa 88,5% dos canadenses.  

Nesse contexto de amplo acesso à internet, a pornografia não consensual merece 

atenção especial por ser disseminada, sobretudo, mediante uso da internet, de redes 

sociais, smartphones, e outros dispositivos eletrônicos. Visando combater essa prática, a 

qual ensejou o suicídio de Rehtaeh Parsons, a província de Nova Scotia foi pioneira no 

país na criação de legislação específica para tratar da matéria. O “Cyber-Safety Act” foi, 

entretanto, derrubado por decisão da Suprema Corte que considerou que o conceito 

extremamente abrangente de “cyberbullying” adotado pelo referido ato atentava contra a 

liberdade de expressão44. 

Para combater a Pornografia Não Consensual e encorajar as vítimas a buscar 

justiça, a província de Manitoba aprovou o The Intimate Image Protection Act45, o qual 

permite que as vítimas processem os agressores nas Cortes Civis. Destaca-se que nesse 

caso, a ameaça de compartilhar o conteúdo íntimo e privado já possibilita o processo. 

Além disso, a província investiu no Centro Canadense de Proteção à Criança que presta 

                                                           
44  RUSKIN, Brett. Court strikes down anti-cyberbullying law created after Rehtaeh Parsons's death: 

Nova Scotia was 1st jurisdiction in Canada to try to regulate cyberbullying. Cbc News. Nova Scotia, 11 

dez. 2015. Disponível em: <http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/cyberbullying-law-struck-down-

1.3360612>. Acesso em: 27 mai. 2017. 

45  Ato de Proteção à Imagem Íntima (tradução livre). 



 

 15 

assistência às famílias, para remover e deletar as imagens ou vídeos de redes sociais e 

outros sites46. 

Já a proposta da província de Alberta, avançou no sentido de incluir dispositivos 

no Ato de Educação, permitindo que as escolas suspendam ou até mesmo expulsem os 

estudantes que compartilharem conteúdo de Pornografia Não Consensual. Além disso, 

incluiu a educação a respeito do cyberbullying nos currículos escolares, como uma forma 

de prevenção47.  

A lei federal C-13, Protecting Canadians from Online Crime Act48, proposta pelo 

conservador Peter MacKay e aprovada, se propõe a aumentar a segurança dos canadenses, 

especialmente dos jovens, ao compartilhar imagens e informações na internet, protegendo 

sua integridade pessoal. Entretanto, críticos da nova legislação argumentam que ela pode 

acabar violando a privacidade dos usuários porque confere maior poder as autoridades 

para investigar o que os canadenses fazem na internet. 49 

Dicas de pesquisa: 

 Primeira condenação canadense por pornografia de vingança (em inglês): 

https://news.vice.com/article/canadas-first-revenge-porn-convict-gets-90-

days-in-jail 

 Legislação canadense de cyberbullying também se aplica a adultos:  (em 

inglês): http://www.rcinet.ca/en/2015/04/30/canadas-cyberbullying-and-

revenge-porn-law-applies-to-adults-too/ 

 A mulher canadense: http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-

bresil/about_a-propos/women-femmes.aspx?lang=por 

                                                           
46  BROHMAN, Erin. Manitoba revenge porn law aims to empower victims: Intimate Image 

Protection Act comes into effect Monday, first provincial law of its kind in Canada. Cbc News. Manitoba, 

18 jan. 2016. Disponível em: <http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/manitoba-revenge-porn-law-

aims-to-empower-victims-1.3408847>. Acesso em: 27 mai. 2017. 

47  The Cybersmile Foundation (Org.). CANADIAN LAWMAKERS INTRODUCE NEW 

REVENGE PORN LEGISLATION. Disponível em: <https://www.cybersmile.org/news/canadian-

lawmakers-introduce-new-revenge-porn-legislation>. Acesso em: 27 mai. 2017. 

48  Ato de Proteção aos Canadenses de Crimes Online (tradução livre). 

49  PUZIC, Sonja. Anti-cyberbullying law, Bill C-13, now in effect. 2015. Disponível em: 

<http://www.ctvnews.ca/politics/anti-cyberbullying-law-bill-c-13-now-in-effect-1.2270460>. Acesso em: 

27 mai. 2017. 
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CCRI 

A Cyber Civil Rights Initiative (CCRI) é uma organização sem fins lucrativos, 

que auxilia milhares de pessoas ao redor do mundo a lutar contra o abuso cometido online, 

e advogando por inovações sociais, tecnológicas e legais, a fim de combate-lo. A 

Iniciativa surgiu a partir de uma campanha iniciada pela PhD Holly Jacobs. Vítima da 

Pornografia Não Consensual (PNC), Holly iniciou em agosto de 2012 a campanha End 

Revenge Porn (ERP). Inicialmente um website, cujo objetivo era coletar assinaturas a 

favor da criminalização da PNC, acabou transformando-se em um hub50, onde as vítimas 

poderiam obter informações sobre a PNC, além de receber apoio de outras vítimas e serem 

indicadas a serviços de advocacia de baixo custo, ajudando-as a tomar controle das suas 

vidas novamente51.  

 Um ano depois, a ERP evoluiu e a Doutora Jacobs, junto com outras profissionais 

criou a CCRI, a fim de expandir o trabalho já realizado. 

 A CCRI trabalha em diversas frentes a fim de combater a problemática da 

Pornografia Não Consensual. Às vítimas, oferece suporte emocional e técnico, através da 

sua linha de ajuda, que pode ser acessada via telefone ou Internet, e funciona 24 horas 

por dia, durante os 7 dias da semana. 

 Ademais, promove a educação e conscientização das pessoas através: da 

publicação de informações relevantes em seu website, da realização de diversas palestras 

em centro de ensino e eventos mundiais, e da participação em documentários e em forças 

tarefa com o objetivo de combater a prática. 

 No meio tecnológico, atua estimulando empresas a promoverem inovações e 

soluções para a PNC e outras formas de violência virtual. Em 2015, trabalhou com o 

Google, Twitter, Microsoft e Facebook para desenvolver e implementar suas políticas 

                                                           
50  Centro de algo, no caso, centro de informações. 

51  INITIATIVE, C. C. R. About - Cyber Civil Rights Initiative | Cyber Civil Rights Initiative. 

Disponível em: <https://www.cybercivilrights.org/welcome/>. Acesso em: 24 mai. 2017. 
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contra a veiculação da Pornografia Não Consensual. Além disso, faz parte do Conselho 

de Confiança e Segurança do Twitter52. 

 Já no ramo legal, a Cyber Civil Rights Initiative atua oferecendo consultoria a 

legisladores durante a elaboração de projetos de lei que definem a PNC e protegem as 

suas vítimas, ao passo que respeitam a liberdade de expressão. Além disso, a CCRI 

oferece, em seu website, uma seção destinada aos cidadãos que desejam obter 

informações relacionadas à maneiras de criar leis que sejam realmente eficazes no 

combate da problemática53. 

Dicas de pesquisa: 

 Cyber Civil Rights Initiative: https://www.cybercivilrights.org/ 

 O que é uma ONG: https://borgenproject.org/ngo/ (em Inglês) e   

http://super.abril.com.br/comportamento/para-que-servem-as-ongs/  

 Relatos de Vítimas: 

http://www.administradores.com.br/noticias/tecnologia/gritos-no-silencio-

historias-de-quem-sobreviveu/85016/ 

COMUNIDADE TÉCNICA: 

 O Fórum de Governança da Internet se diferencia dos demais fóruns pela 

participação da comunidade técnica e acadêmica em suas discussões, em condições iguais 

aos países e empresas privadas participantes. 

 A Comunidade Técnica que se apresenta no IGF é um grupo formado por experts 

cibernéticos com renome na área. Seus integrantes vêm das mais diversas afiliações, ou 

seja, vêm de empresas privadas, públicas ou até mesmo independentes, com amplo 

conhecimento, e advindas de todos os lugares do mundo. Entretanto, o termo Comunidade 

Técnica se refere a todos aqueles, geralmente profissionais, que contribuem de alguma 

                                                           
52  INITIATIVE, C. C. R. Our Accomplishments - Cyber Civil Rights Initiative | Cyber Civil 

Rights Initiative. Disponível em: <https://www.cybercivilrights.org/our-accomplishments/>. Acesso em: 

24 mai. 2017. 

53  INITIATIVE, C. C. R. Our Services - Cyber Civil Rights Initiative | Cyber Civil Rights 

Initiative. Disponível em: <https://www.cybercivilrights.org/our-services/>. Acesso em: 24 mai. 2017.  



 

 18 

forma para o desenvolvimento e manutenção da Internet, utilizando seu conhecimento 

técnico para este fim. 

 Inicialmente a Comunidade participava do IGF de forma bastante informal, apesar 

de central, pois o modelo de discussão era semelhante ao das Nações Unidas, sendo a 

diferenciação entre os participantes necessária até certo ponto. Com a evolução desse 

modelo para um multilateral, a Comunidade Técnica ganhou mais visibilidade, tendo em 

vista que eram os especialistas que traziam conhecimentos específicos sobre a Internet 

para as discussões.  

 Atualmente, com a evolução da Rede Mundial de Computadores, a Comunidade, 

apesar de ainda desempenhar um papel importante na garantia da boa funcionalidade da 

rede, tem outros integrantes e empresas somadas a ela, tornando o papel da Comunidade 

ainda central, porém não exclusivamente importante no ambiente de Governança da 

internet. 

 O papel desta equipe no ambiente diplomático do Fórum em questão é de 

direcionar, sugerir, aconselhar e verificar as medidas tomadas nas discussões quando 

necessário. São pessoas que representam os profissionais da área e podem falar com 

propriedade sobre os assuntos tratados. Garantem que a comunidade civil tenha seus 

direitos garantidos “policiando” as discussões. 

 Entretanto, apesar de todas as contribuições para o melhoramento da Internet, 

exatamente por se restringir a um pequeno grupo, a Comunidade Técnica e Acadêmica 

enfrenta críticas quanto à sua democracia e transparência54. 

CORÉIA DO SUL 

Berço de uma das civilizações mais antigas do mundo, a República da Coréia 

localiza-se na Ásia e tem como língua oficial o coreano. Possui cerca de 50 milhões de 

habitantes55 e as crenças religiosas mais relevantes são o cristianismo, budismo, 

                                                           
54 WS-210 THE TECHNICAL COMMUNITY ROLE IN GLOBAL INTERNET GOVERNANCE. 

Disponível em: <http://www.intgovforum.org/multilingual/content/ws-210-the-technical-community-role-

in-global-internet-governance>. Acesso em: 27 mai. 2017. 

55 Entenda como a Coreia do Sul passou da miséria à potência tecnológica. 2015. Disponível: 

<http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/o-futuro-das-cidades/2015/noticia/2015/12/entenda-

como-coreia-do-sul-passou-da-miseria-potencia-tecnologica-.html>. Acesso em: 26 mai. 2017. 
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cheondoísmo, taoísmo, confucionismo, entre outros. Além disso, há uma alta valorização 

da arte e cultura, em especial ao cenário do cinema, teatro, música e artes visuais. 

A Coréia do Sul forma uma das nações mais conectadas do mundo. Cerca de 98% 

das residências têm acesso à internet de banda larga e quase dois terços dos sul-coreanos 

utilizam smartphone56. O país, hoje, possui a internet mais rápida do mundo57 e representa 

uma referência de inovação e tecnologia, abrigando grandes empresas como a Samsung, 

LG, Hyundai e Kia. 

Apesar de sua forte democracia, o país da capital Seul, tem uma política de 

restrições quando se trata da Internet. Há, por exemplo, uma lei que proíbe as crianças e 

adolescentes de jogarem videogames de madrugada. Conhecida como "Lei Cinderela", 

ela procura combater o alto índice de jovens viciados em jogos online. 

Além desse aspecto, a República da Coréia também regulamenta a Internet no 

sentido de evitar o anonimato dos seus usuários, requerendo o fornecimento de 

confirmações de identidade para poder utilizar-se de sites e serviços oferecidos. O acesso 

às páginas com conteúdo pornográfico é bloqueado, sob o pretexto os jovens e prevenir 

estupros, embora o consumo da pornografia não seja proibido. 

Em 2015, criou-se o site independente Megalia, com o objetivo de difundir o 

feminismo, promover a igualdade de gênero e lutar contra a misoginia online no "país da 

internet".  O movimento atua de diversos modos, financia diversas campanhas feministas, 

como por exemplo, anúncios no sistema público de transporte denunciando a pornografia 

de vídeos feitos por "câmeras escondidas" e trabalha para expor links pornográficos58.  

Dicas de pesquisa: 

                                                           
56 O que Coreia do Sul pode ensinar ao mundo sobre aproveitar a vida ao máximo. 2014. Disponível 

em: <http://www.huffpostbrasil.com/2014/02/28/o-que-o-coreia-do-sul-pode-ensinar-ao-mundo-sobre-

aproveitar-a-v_a_21666466/>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

57 Brasil é 87º no mundo em velocidade da internet. 2016. Disponível em: 

<http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=4

4265&sid=4>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

58 MEGALIA - FEMINISMO INVADE A INTERNET NA COREIA DO SUL. 2017. Disponível em: 

<http://www.koreapost.com.br/comportamento/megalia-feminismo-invade-a-internet-na-coreia-do-sul/> 

Acesso em: 26 mai. 2017. 
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 Megalia - Feminsmo invade a internet na Coreia do Sul 

http://www.koreapost.com.br/comportamento/megalia-feminismo-

invade-a-internet-na-coreia-do-sul 

 Entenda como a Coreia do Sul passou da miséria à potência 

tecnológica 

http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/o-futuro-das-

cidades/2015/noticia/2015/12/entenda-como-coreia-do-sul-passou-da-

miseria-potencia-tecnologica-.html 

 Câmeras ocultas pornográficas se multiplicam em Seul, na Coreia do 

Sul 

http://www.folhape.com.br/noticias/noticias/mundo/2016/10/18/NWS,29

51,70,451,NOTICIAS,2190-CAMERAS-OCULTAS-

PORNOGRAFICAS-MULTIPLICAM-SEUL-COREIA-SUL.aspx 

 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 Os Estados Unidos da América estão localizados na América do Norte e 

constituem uma república constitucional federal. Formado pela união de 50 estados, o 

país atualmente é presidido por Donald John Trump. Esses 50 estados possuem certa 

autonomia, com constituições, governos e tribunais próprios. Nesse sentido, alguns 

estados possuem legislações específicas sobre Pornografia de Vingança, enquanto outros 

optaram por uma legislação mais genérica sobre Cyberstalking e assédio.  

 Antes de 2012, apenas três estados dos EUA possuíam leis criminais aplicáveis 

a Pornografia de Vingança – Nova Jersey, Alaska e Texas –, ainda que não específicas. 

Após 2012, outros estados e Washinton D.C. aprovaram leis compatíveis com a matéria. 

São eles, Arizona, Arkansas, Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, 

Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Kansas, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, 

Minnesota, Nevada, New Hampshire, New Mexico, Carolina do Norte, Dakota do Norte, 

Oklahoma, Oregon, Pensilvânia, Tennessee, Texas (para reforças as leis anteriores), Utah, 

Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, Iowa, West Virginia e o Distrito da 
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Columbia. As leis, entretanto, não tratam de maneira uniforme a temática. Enquanto 

alguns estados consideram a conduta uma infração, para outros, constitui crime59. 

 Um caso em destaque é o da Califórnia, onde o Procurador Geral reuniu um 

time composto por líderes da indústria de tecnologia, como a Microsoft, Google, 

Facebook e Twitter, e representantes do Departamento de Justiça para combater essa 

forma de crime cibernético, a qual, em sua concepção, atinge a privacidade, os direitos 

civis básicos e a segurança pública. O trabalho do grupo focou em atualizar as leis 

estaduais, aumentar o treinamento policial e promover a defesa das vítimas. Além disso, 

a iniciativa criou um site online que fornece informações para as vítimas que procuram 

ajuda e panfletos explicativos para policiais locais a respeito das novas leis existentes60. 

 Conforme assevera a professora de Direito da Universidade de Miami, Mary 

Anne Frank, as diferentes definições trazidas pelas leis estaduais e o sucesso de muitas 

delas aumentaram a necessidade de uma lei federal uniformizando a matéria. Nessa 

perspectiva, a professora começou a trabalhar com a Congressista Jackie Speier para a 

criação da lei federal intitulada “Intimate Privacy Protection Act”, a qual foi introduzida 

no congresso em 14 de julho de 201661. 

 

 Dicas de pesquisa:  

 Leis estaduais que contemplam a matéria: 

https://www.cybercivilrights.org/revenge-porn-laws/ 

 Guia para legisladores: https://www.cybercivilrights.org/guide-to-

legislation/ 

 A difícil batalha contra o 'pornô de vingança' nos EUA 

 

FACEBOOK 

                                                           
59  FRANK, Mary Anne. Drafting An Effective "Revenge Porn"Law: A Guide for 

Legislators. 2016. Disponível em: <https://www.cybercivilrights.org/guide-to-legislation/>. Acesso em: 

26 mai. 2017. 

60  VOGEL, Richard. California teams with tech firms to fight cyber exploitation. 2015. 

Disponível em: <http://www.latimes.com/business/la-fi-1015-cyber-exploitation-20151015-story.html>. 

Acesso em: 26 mai. 2017. 

61  Op. cit. 
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O Facebook é, atualmente, a empresa líder em comunicação social no mundo. A 

rede social foi lançada em 4 de fevereiro de 2004, idealizada por Mark Zuckerberg, cuja 

história foi contada no filme “The Social Network”. Em 2012, cerca de 8 anos após a 

criação do site, o número de usuários já atingia o assombroso número de 1 bilhão de 

perfis, com pessoas acima de 13 anos. A rede social, como a maioria do tipo, permite a 

publicação de fotos e postagens em geral no perfil do usuário, ou em páginas, grupos ou 

eventos administrados por usuários.  

Apesar de “livre”, o Facebook também possui algumas ferramentas de controle 

do seu conteúdo, iniciativa que visa o combate a alguns tipos de violência, como a 

publicação indevida de material fotográfico de outras pessoas, aonde se pode encontrar, 

dentre esses materiais, o pornográfico – ou nudez. A empresa possui um sistema de 

denúncia anônima para imagens e vídeos que ofendam qualquer usuário, ou violem certos 

Padrões da Comunidade: apresentem nudez, violem a legislação específica de algum país 

ou atendem contra a dignidade da pessoa humana. O Facebook autoriza até a denúncia ao 

próprio perfil do agressor, cuja medida da rede pode ser até mesmo a exclusão do usuário 

do site, apagando todo o conteúdo por ele publicado.  

Além disso, uma iniciativa que é salutar ressaltar da rede social, é a parceria com 

a Cyber Civil Rights Initiative, organização internacional e não governamental que busca 

o combate ao revenge porn, que dispõe um passo a passo do que o usuário deve fazer ao 

se deparar com situações de violações através de conteúdo pornográfico. 

Dicas de pesquisa: 

 Cyber Civil Rights Initiative: https://www.cybercivilrights.org/. 

 https://www.forbes.com/sites/janetwburns/2017/04/05/facebook-wants-to-curb-

revenge-porn-using-image-matching-tech/#260e41d94966.  

 Central de ajuda do Facebook: https://www.facebook.com/help/. 

FRANÇA 

A República Francesa é um país localizado no continente europeu. A nação 

possui uma população de aproximadamente 62,6 milhões de habitantes, distribuídos 

em um território que ocupa 551 500 km². A região está entre os países mais ricos e 

desenvolvidos do mundo. A França tem sido um centro global de arte, ciência e filosofia, 

e é um país desenvolvido, com a sexta maior economia do mundo por PIB nominal.  Além 
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disso, é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações 

Unidads.  

Quanto à divulgação de material íntimo de outrem sem o seu consentimento, há 

uma criminalização por parte do país, tendo em vista que há uma violação deliberada da 

vida privada de outro indivíduo62. O código penal francês proíbe a transmissão de imagens 

tomadas num local privado sem o consentimento da pessoa em questão63. 

Dicas de pesquisa:  

 Revenge porn: quando o crime compensa: 

http://brasileuro.info/sociedade/sexo-sociedade/vitimas-de-revenge-porn-

reclaman-de-condenacoes/  

 Revenge porn daytime TV star is back in court again - for harassing her 

ex's new girlfriend (em inglês): 

http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-

news/danika-france-court-macclesfield-harassment-12572585 

 Revenge porn: Chrissy Chambers and the search for justice | Guardian 

Features (em inglês): https://www.youtube.com/watch?v=xFHbuFT_sHU 

 

GOOGLE: 

Uma gigante do mundo corporativo, a empresa Google foi criada em 1998 com o 

objetivo de tornar o conhecimento universalmente acessível de maneira organizada e útil. 

Carrega em seu slogan a frase “Don’t be evil” (Não seja mau, em inglês). Estima-se que 

o site processe mais de um bilhão de solicitações de pesquisa todos os dias64. 

                                                           
62  REVENGE PORN LAWS IN EUROPE, U.S. AND BEYOND.     Disponível em: 

<http://www.newsweek.com/revenge-porn-laws-europe-us-and-beyond-499303>. Acesso em: 24 mai. 

2017.  

63  Leis Internacionais sobre a Revenge Porn. Disponível em: 

<https://medium.com/@ReputationDefender/international-laws-on-revenge-porn-761e576f07ba>. Acesso 

em: 24 mai. 2017.  

64 Google, Our Company. Disponível em: <https://www.google.com/intl/en/about/>. Acesso em: 26 mai. 

2017. 
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Entretanto tal simplicidade e facilidade tanto no acesso quanto na geração de 

informação acarreta problemas à empresa, relacionados, principalmente, à privacidade, 

aos direitos autorais e à censura. 

Devido à própria natureza do seu motor de pesquisa, o Google é um terreno fértil 

para pessoas mal-intencionadas. Os dados que são coletados para aperfeiçoamento de 

suas funções estão sujeitos a vazamentos ou roubos por hackers, e os algoritmos usados 

nas buscas permitem que informações falsas e íntimas sejam amplamente divulgadas sem 

muita dificuldade. 

Isso resulta em cobranças por parte de organizações que defendem os interesses 

dos usuários, tentando garantir que a empresa apresente políticas de prevenção e combate 

a ataques ou vazamento de informações. Em 2007 chegou a receber a classificação de 

“hostil à provacidade”65 pela Privacy International 66. 

Procurando melhorar sua imagem frente a tantas acusações e reclamações, em 

novembro de 2010, a Google lançou o Google Vulnerability Reward Program67 

(Programa de recompensa da vulnerabilidade do Google, em inglês), onde profissionais 

ou usuário com conhecimento técnico podem contribuir para a correção de problemas e 

erros do site, sem trabalhar para eles, recebendo assim, uma recompensa proporcional à 

seriedade, tipo ou tamanho da falha encontrado. 

Em 19 de junho de 2015, Amit Singhal68, vice-presidente sênior na época, e diretor 

da equipe do Google Search69, realizou, no blog de políticas públicas do google70, uma 

publicação esclarecendo a nova política da empresa referente à Pornografia de 

                                                           
65 Google ranked 'worst' on privacy BBC News. Disponível em: 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6740075.stm>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

66 Privacy International. Disponível em: <https://www.privacyinternational.org/>. Acesso em: 27 mai. 

2017. 

67 Google Application Security. Disponível em : <https://www.google.com/about/appsecurity/>. Acesso 

em: 26 mai. 2017. 

68 Google and the future of search: Amit Singhal and the Knowledge Graph. Disponível em: 

<https://www.theguardian.com/technology/2013/jan/19/google-search-knowledge-graph-singhal-

interview>. Acessado em: 26 mai. 2017. 

69 Motor de pesquisa do site da Google. 

70 Public Policy. Disponível em: <https://blog.google/topics/public-policy/>. Acesso em: 26 mai. 2017. 
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Vingança71, que entraria em prática em breve. Assim, desde 7 de setembro de 2015, 

vítimas da PNC podem preencher um formulário fornecido pela empresa e requisitar a 

remoção do material em questão do motor de pesquisa. 

O próprio Amit Singhal reconhece que a ação não acabará com a Pornografia de 

Vingança, já que as imagens sofrem apenas desvinculação da pesquisa e continuam a 

existir nos sites de origem, mas espera que ao remover tais imagens de sua pesquisa, possa 

ajudá-las. 

 Dicas de pesquisa: 

• Política de privacidade do Google: 

https://www.google.com.br/intl/pt-BR/policies/privacy/?fg=1 

• Google Search: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Search 

• Ajuda do Pesquisa Google, remover "revenge porn" do Google: 

https://support.google.com/websearch/answer/6302812?hl=pt-BR  

HOLANDA 

Países Baixos, também intitulados como Holanda, estão localizados na Europa 

Ocidental. Participa, ainda, na União Européia (UE) e  da Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN). Por abrigar a Corte Permanente de Justiça e o Tribunal Penal 

Internacional, o país ficou conhecido como a capital judiciária do mundo. O país tem 

como capital Amsterdã, e é o 11º país mais populoso da Europa. Além disso, o monarca 

Guilherme Alexandre também é o chefe de Estado72.  

 Quanto à temática da Pornografia Não Consensual, um tribunal holandês decidiu, 

recentemente, que o Facebook teria a obrigação legal de fornecer informações de um 

usuário que postou um vídeo íntimo de uma outra pessoa no ato sexual, tendo em vista 

                                                           
71 “Revenge porn” and Search. Disponível em: <https://publicpolicy.googleblog.com/2015/06/revenge-

porn-and-search.html>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

72  Government of the Netherlands.  Disponível em: <https://www.government.nl/>. Acesso em: 

24 mai. 2017.  
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que este agiu de forma ilegal e que as informações não poderiam ser obtidas por outro 

meio73.   

 

 Dicas de pesquisa: 

 Campaign trail: the national anthem and revenge porn (em inglês): 

http://www.dutchnews.nl/news/archives/2017/03/campaign-trail-the-national-

anthem-and-revenge-porn/ 

 Why there's no 'silver bullet' for ridding the web of revenge porn (em 

inglês): http://www.wired.co.uk/article/revenge-porn-facebook-social-

media 

 Dutch Startup Leakserv Takes Aim At Revenge Porn: 

https://techcrunch.com/2016/02/15/dutch-startup-leakserv-takes-aim-at-

revenge-porn/ 

 

ÍNDIA 

 A República da Índia, localizada no centro-sul da Ásia, é o segundo país mais 

populoso do mundo74, contando com, aproximadamente, 1,30 bilhão de habitantes. Esse 

país é bastante diversificado, inclusive com relação aos idiomas predominantes. A língua 

oficial é o hindi, mas os indianos também falam outras variadas línguas, inclusive o 

inglês, que também é reconhecido por alguns sites como oficial75. O hinduísmo é a 

principal religião local, tendo cerca de 80% da população como adepta, mas outras 

religiões como o islamismo e o cristianismo também compõem as crenças dos indianos76.  

 A Índia vem se desenvolvendo cada vez mais política e economicamente, 

entretanto, com relação às questões de gênero, o país parece permanecer no passado, uma 

vez que as mulheres continuam sendo tratadas da mesma forma preconceituosa de 

                                                           
73  Dutch court rules against Facebook in critical revenge porn lawsuit. Disponível em: 

<https://www.dailydot.com/layer8/dutch-court-netherlands-revenge-porn-facebook/>. Acesso em: 24 mai. 

2017.  

74 Os 10 países mais populosos do mundo. Disponível em: <http://www.mundodageografia.com.br/os-

10-paises-mais-populosos-mundo/>. Acesso em: 27 mai. 2017.  

75 Línguas da índia. Disponível em: <http://tudoindia.com.br/linguas-da-india/>. Acesso em: 27 mai. 

2017.  

76 Índia. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/paises/india/>. Acesso em: 27 mai. 2017.  
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antigamente77. Como prova disso, uma pesquisa realizada pela Fundação Thomson 

Reuters revelou que a Índia é o segundo pior país para as mulheres, perdendo apenas para 

a Arábia Saudita78.  

 No que diz respeito à conexão, no entanto, o país parece estar bastante avançado. 

Com relação ao número de pessoas conectadas à internet, apenas a China ganha da Índia, 

que tem mais de 462 milhões de usuários79. Ademais, o país também já conta com uma 

rede de 1 Gbps, que permite, por exemplo, baixar filmes em HD em apenas 30 segundos80.  

 Com uma facilidade tão grande aos meios de comunicação, o território indiano 

também é um terreno fértil para a ocorrência da Pornografia de Vingança, tendo diversos 

casos no país81.  

Apesar de a Índia não ter uma legislação específica para esse ato, diversos avanços 

na legislação já foram percebidos. Em 2013 o Estado fez uma emenda à legislação 

criminal do país, acrescentando alguns dispositivos que visam à proteção da mulher. 

Dentre eles está a regra que pune a pessoa que assistir ou capturar fotos de uma mulher 

em qualquer circunstância íntima, na qual ela não esperaria estar sendo observada, sem o 

seu consentimento82.  

Dicas de pesquisa:  

 http://lawfarm.in/blogs/what-is-the-law-on-revenge-porn 

                                                           
77 Especial – Índia avança, mas mulheres ainda sofrem como antigamente. Disponível em: 

<https://noticias.terra.com.br/mundo/especial-india-avanca-mas-mulheres-ainda-sofrem-como-

antigamente,34f89327b0cda310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em: 27 mai. 2017.  

78 Idem.  

79 India now has 462 million internet users – 79% of traffic is mobile. Disponível em: 

<https://www.techinasia.com/india-462-million-internet-users-79-traffic-mobile>. Acesso em: 27 mai. 

2017.  

80 Índia já tem internet de 1 Gbps. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/internet/33519-india-

ja-tem-internet-de-1-gbps.htm>. Acesso em: 27 mai. 2017.  

81 The Rise of Revenge Porn in India. Disponível em: <http://topyaps.com/the-rise-of-revenge-porn-in-

india>. Acesso em: 27 mai. 2017.  

82 What is the law on revenge porn. Disponível em: <http://lawfarm.in/blogs/what-is-the-law-on-revenge-

porn>. Acesso em: 27 mai. 2017.  
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 https://tecnologia.uol.com.br/noticias/afp/2015/08/05/apos-protestos-india-

desiste-de-bloquear-sites-pornograficos.htm 

 https://www.techinasia.com/india-462-million-internet-users-79-traffic-mobile 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150526_marital_rape_india_

mv 

 http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/07/pesquisa-da-onu-aponta-que-90-

das-indianas-tem-medo-de-sair-na-rua.html 

 http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Revista&id=228 

ITÁLIA 

A República Italiana é uma península no centro-sul da Europa, cercada pelo mar 

mediterrâneo. O país é uma república parlamentar, e seu atual presidente é o jurista Sergio 

Mattarella. A Itália é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Conselho da 

Europa, entre outras organizações internacionais, e tem um histórico de apoio a diversas 

missões de paz da ONU. Em 2010, a  porcentagem da população italiana que professava 

o catolicismo era de 81,2%83.  

Referente à Pornografia de Vigança, um caso de suicídio chamou a atenção da 

população italiana, e a causa deste envolvia a pressão da sociedade após a divulgação de 

um vídeo íntimo de forma não consensual84.  

Dicas de pesquisa: 

 "Revenge porn" incluído como crime na lei anti-stalking da Itália: 

http://www.west-info.eu/revenge-porn-included-as-crime-in-italys-anti-

stalking-law/ 

 Legisladores italianos não conseguem combater pornografia de vingança e 

cyberbullying: https://thespokenews.com/2016/10/04/italian-lawmakers-fail-

to-tackle-revenge-porn-and-cyberbullying/ 

                                                           
83  Onde estão os católicos no mundo?. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/mundo/onde-

estao-os-catolicos-do-mundo/>. Acesso em: 24 mai. 2017.  

84  Italian woman commits suicide after her leaked sex tape became a meme. Disponível em: 

<http://globalnews.ca/news/2944325/italian-woman-commits-suicide-after-her-leaked-sex-tape-became-

a-meme/>.  Acesso em: 24 mai. 2017. 
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 Inside the Torturous Fight to End Revenge Porn (em inglês): 

https://www.youtube.com/watch?v=PbnorTtJcec&t=52s 

 

ISRAEL 

O Estado de Israel é uma república parlamentar, predominantemente formada pelo 

povo judeu, localizada no Oriente Médio, próximo a Cisjordânia. O país apresenta 

avanços no sentido da legislação de proteção à mulher: a conduta de stalking85 – tipo de 

violência na qual um indivíduo forçosamente invade de forma repetitiva a privacidade da 

vítima, perseguindo-a obcessivamente, através de ligações, mensagens instantâneas, e-

mails, em todas as esferas de comunicação possível – é tipificada como crime no país. 

Tal conduta é comumente atribuída a agressores que praticam a Pornografia Não 

Consensual e divulgam imagens de cunho pornográfico das vítimas, sem o consentimento 

delas.   

A legislação israelense prevê três tipos de intervenções em resposta ao stalking: 

intervenção através da polícia; através de medidas judiciais; e, por último, intervenções 

médicas para com o agressor.  

Outrossim, como membro ativo da Organização das Nações Unidas, o país 

corrobora indiretamente com pactos internacionais de proteção à mulher, e direcionados 

ao combate à violência de gênero e violência contra a dignidade sexual, tais como o 

Handbook for Legislation on Violence Against Women – ou “livro de mão para legislação 

sobre violência contra a mulher” em uma tradução literal – que propõe medidas e 

diretrizes para o combate à violência de gênero, a qual engloba os crimes contra  a 

dignidade sexual, tais como a PNC.  

Apesar disso, a forte cultura patriarcal judaica enraizada na sociedade israelita 

ainda retarda alguns avanços no sentido de proteção a essas vítimas e de compreensão da 

naturalidade da nudez frente ao indivíduo. Algumas mulheres ainda sofrem represálias 

por conta da sua vestimenta ou modo de agir, o que recai em questionamentos sobre que 

tipo de violência simbólica extra essas vítimas sofreriam ao ter suas imagens nudes 

                                                           
85 SCIENCE DIRECT. Stalking and the Law: an Israeli Legal System Based Analysis.Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933815301310>. Acesso em: 27 mai. 2017. 
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compartilhadas nos meios cibernéticos, e veículos de comunicação instantânea, sem suas 

autorizações. 

Dicas de pesquisa: 

 Crescimento de startups torna Israel o país líder em progresso 

tecnológico: http://fundepar.ufmg.br/startups-israel-lider-progresso-

tecnologico/ 

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933815301310 

 http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-

content/uploads/2012/11/UN_DAW_2009HandbookforlegislationonVA

W.pdf 

JAPÃO 

O Japão, formado por uma monarquia constitucional, é um país localizado na Ásia 

Oriental e um arquipelógo formado por mais de seis mil ilhas, sendo as quatro principais: 

Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. O país tem a décima maior população e a terceira 

maior economia do mundo em PIB nominal. Apesar de deter o 10º maior Índice de 

Desenvolvimento Humano, a taxa de suicídios no país é uma das mais altas do mundo. 

O Japão promulgou leis contra vingança pornô, em novembro de 2014, que levam 

uma pena máxima de 500.000 ienes ou três anos na cadeia. A primeira acusação bem-

sucedida, ocorrida em fevereiro de 2015, foi contra um homem que espalhou imagens 

físicas de sua namorada nua em um estacionamento de shopping center86.   

Dicas de pesquisa: 

 THE CRIMINALIZATION OF REVENGE PORN IN JAPAN (em inglês): 

https://digital.lib.washington.edu/dspace-

law/bitstream/handle/1773.1/1516/24WILJ0285.pdf;sequence=1 

 Japão é primeiro país a criminalizar divulgação de material pornográfico 

de ex-parceiros: 

                                                           
86  Internacional Laws on Revenge Porn. Disponível em: 

<https://medium.com/@ReputationDefender/international-laws-on-revenge-porn-761e576f07ba> Acesso 

em: 24 mai. 2017.  
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http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/38578/japao+e+primeiro+pais

+a+criminalizar+divulgacao+de+material+pornografico+de+ex-

parceiros.shtml 

 Japão prepara supercomputador com foco em eficência para 2017: 

http://idgnow.com.br/ti-corporativa/2016/11/25/japao-prepara-

supercomputador-com-foco-em-eficencia-para-2017/ 

 

LOVE IS RESPECT 

A Love is Respect iniciou, em fevereiro de 2007, como uma central de ligações 

para apoiar jovens que estavam passando por problemas em seus relacionamentos, como 

abuso psicológico e violência, sendo a única a oferecer esses serviços em todos os Estados 

Unidos da América. 

 Já em 2011, a Love is Respect contou com o apoio da empresa Mary Kay e da 

iniciativa Break the Cycle e então cresceu, adicionando aos seus serviços uma linha de 

SMS que funciona 24h por dia. 

 Ademais, de maneira complementar, fornece informações para educadores que 

desejam tratar da temática em classe, além de realizar campanhas e liberar dados 

estatísticos referentes a essa problemática. 

 Ao público jovem, a Love is Respect disponibiliza informações relacionadas a 

relacionamentos, tais como: “O que é consentimento?”, “confiança”, “quando devo 

acabar o relacionamento?”, “como nos comunicar melhor” dentre outras que, de uma 

maneira geral, auxiliam o público jovem a entender como se dá um relacionamento 

saudável, e a reconhecer quando estão sendo submetidos a situações e/ou relacionamentos 

abusivos e degradantes87. 

 Dicas de pesquisa:  

 Love is Respect: http://www.loveisrespect.org/ 

 Relacionamentos abusivos: 

http://www.revistacapitolina.com.br/relacionamentos-abusivos/ 

                                                           
87  RESPECT, L. I. About Loveisrespect.org. Disponível em: 

<http://www.loveisrespect.org/about/>. Acesso em: 26 mai. 2017. 
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 Pornografia de Vingança: http://emporiododireito.com.br/tag/revenge-porn/  

 

MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES 

A Marcha Mundial das Mulheres nasceu como uma grande mobilização que 

reuniu mulheres do mundo todo em uma campanha contra a pobreza e a violência. As 

ações começaram em 8 de março do ano 2000, e foram organizadas a partir do chamado 

“2000 razões para marchar contra a pobreza e a violência sexista”. Enquanto movimento, 

defendem a visão de que as mulheres são sujeitos ativos na luta pela transformação de 

suas vidas, na superação do sistema capitalista patriarcal, racista, homofóbico e destruidor 

do meio ambiente. Além disso, busca construir um feminismo pautado na afirmação do 

direito à auto-determinação das mulheres, em busca de uma sociedade igualitária.  

O movimento já realizou três ações internacionais, nos anos 2000, 2005 e 2010. 

A primeira contou com a participação de mais de 5000 grupos de 159 países e territórios. 

Seu encerramento mobilizou milhares de mulheres em todo o mundo. Nesta ocasião, foi 

entregue à Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, um documento com 

dezessete pontos de reivindicação, apoiado por cinco milhões de assinaturas. Essa ação 

foi caracterizada como um primeiro chamado de largo alcance, um passo no sentido da 

consolidação da MMM como movimento internacional. 

O combate à violência contra as mulheres é, sem dúvida, um dos principais 

objetivos do movimento, que a concebe como estrutural e inerente ao sistema patriarcal 

e capitalista. A partir das mais diversas formas de violência contra a mulher, é exercido o 

controle de suas vidas, corpos e sexualidade pelos homens, instituições e Estados. Para 

combater a violência, é necessário compreender suas diversas modalidades de forma 

universal, isto é, de que forma, em que momento ocorre e os motivos que as ensejam.   

Para articular o movimento, concretizar e potencializar seus objetivos a Marcha 

Mundial das Mulheres usa a Internet como principal meio de comunicação. Nessa 

perspectiva, possuem página e grupo no Facebook, perfil no Twitter, conta no Flickr e 

Tumblr, além do próprio site onde há bastante conteúdo a respeito da ideologia da MMM.  

 

Dicas de pesquisa: 

 Blog da Marcha Mundial das Mulheres: 

http://www.marchamundialdasmulheres.org.br/ 
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 Sobre violência de Gênero: http://www.sof.org.br/wp-

content/uploads/2015/12/Cartilha-Viol%C3%AAncia-web.pdf 

 Feminismo e Marcha Mundial das Mulheres: 

https://www.cartacapital.com.br/politica/o-feminismo-engajado-da-

marcha-mundial-das-mulheres 

 

MARROCOS 

     O Marrocos, oficialmente Reino de Marrocos, é um país localizado no norte da 

África, governado pelo rei Maomé VI, e administrado pelo seu Primeiro-ministro 

Saadeddine Othmani, recentemente nomeado ao cargo. A língua oficial do país é a árabe, 

assim como a religião predominante é a mulçumana – pesquisas do Pew Research Center, 

centro de pesquisas e informações norte-americano, afirmam que até 99% da população 

é praticante dessa religião88 – como a vasta maioria dos países do norte da África, que 

fazem fronteira com os países do Oriente Médio.  

Em consonância com a maioria dos países de matriz islâmica, o Reino de 

Marrocos possui rígidas regras comportamentais, que tratam desde a conduta dos 

indivíduos, até mesmo a sua vestimenta – ou a falta dela – baseado na religião dominante. 

Dessa forma, é trabalhoso se falar em pornografia explícita na região, o que não impede 

que a Pornografia Não Consensual esteja presente em casos específicos pelo país, 

travestidos através de uma cultura questionada pelo ocidente, no que diz respeito ao 

tratamento do Estado para com a mulher. Nesse quesito, destaca-se o recorte de gênero 

ocasionado pela PNC, que frequentemente é atribuída às mulheres enquanto vítimas. 

Dicas de pesquisa: 

 Handbook for Legislation on Violence Against Women (em inglês): 

http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-

content/uploads/2012/11/UN_DAW_2009HandbookforlegislationonVAW.pdf 

 http://www.pewresearch.org/ 

 Marrocos suspense chamadas de voz via internet: 

http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRKBN0UL2N120160107 

                                                           
88 Pew Research Center. Table: Religious Composition by Country. Disponível em: 

<http://www.pewforum.org/files/2012/12/globalReligion-tables.pdf>. Acesso em: 27 mai. 2017. 
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 Religião em Marrocos: //www.marrocos.com/historia/religiao-marrocos/ 

 

MÉXICO 

 O México, oficialmente chamado Estados Unidos Mexicanos, é uma republica 

constitucional federal, localizada na América do Norte. Com aproximadamente 123 

milhões de habitantes (estimativa de julho de 2016), o país é, atualmente, presidido por 

Enrique Peña Nieto. Segundo os dados do Censo de População e Habitação de 2010, mais 

da metade da população total (51,2%) mexicana é composta por mulheres89. Apesar de 

ser um país predominantemente composto por mulheres, a realidade do país está longe de 

oferecer igualdade de gênero às mexicanas.  

 Além da desigualdade e da discriminação enfrentada pelas mulheres na 

sociedade, política e mercado de trabalho, a violência física, sexual e psicológica é uma 

cruel realidade enfrentada pelas mexicanas, vez que 41,2% das mulheres, de 15 anos ou 

mais, casadas ou com parceiros, admitiram já haver sofrido algum tipo de violência de 

seu companheiro, e, no caso das mulheres divorciadas ou separadas, essa porcentagem 

chega aos 72%90.   

 Nesse contexto, a Pornografia Não Consensual, como forma de violência cuja 

grande maioria das vítimas são mulheres, ganha especial relevo, principalmente se 

considerarmos que, de acordo com a Associação Mexicana de Internet (AMIPCI), já em 

dezembro de 2013, 49% dos 51,2 milhões de internautas mexicanos se comunicavam 

através de Smartphones – o principal meio de propagação desse tipo de conteúdo. Além 

disso, uma pesquisa feita em 2013 pela Aliança pela Segurança na Internet, com 10 mil 

estudantes, concluiu que 36,7% dos entrevistados admitiram conhecer alguém que já 

havia enviado imagens de nudez ou semi-nudez pela internet91. Não obstante, segundo a 

Polícia Cibernética da Cidade do México, existem mais de dois mil sites com esse tipo de 

                                                           
89  NAVARRO, David Moctezuma; ROBLES, José Narro; HERNÁNDEZ, Lourdes Orozco. La 

mujer en México: inequidad, pobreza y violencia. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 

Sociales, [s.l.], v. 59, n. 220, p.117-146, jan. 2014. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/s0185-

1918(14)70803-7. Disponível em: <http://www.elsevier.es/es-revista-revista-mexicana-ciencias-politicas-

sociales-92-articulo-la-mujer-mexico-inequidad-pobreza-S0185191814708037>. Acesso em: 27 mai. 

2017. 

90  Idem.  

91  Op. Cit. 
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conteúdo, dos quais 424 são especializados na divulgação desse tipo de material. Em 

2016, 266 incidentes de Pornografia Não Consensual já haviam sido reportados92. 

 Hodiernamente, não existe nenhuma lei criminalizando a Pornografia de 

Vingança no México. Entretanto, a matéria pode ser objeto de uma ação civil de reparação 

de danos, visando proteger o direito à vida privada, à honra e à própria imagem. 

Entretanto, surgem questionamentos a respeito da limitação da via cível, associada aos 

custos do procedimento (gastos com advogados, peritos, etc.), bem como a dificuldade 

de frear a disseminação do material. Tais limitações fizeram com que outros países 

recorressem a criminalização, pois uma promotoria teria maiores recursos institucionais 

para fazer uma acusação, retirando esse fardo da vítima93. 

 Nessa perspectiva, os senadores Víctor Hermosillo, Fernando Yunes, Daniel 

Ávila Ruiz e Ernesto Ruffo do partido PAN apresentaram uma proposta de reforma ao 

Código Penal, com o objetivo de criminalizar a Pornografia de Vingança. O projeto de 

lei também prevê a obrigação dos meios digitais ou impressos em que o conteúdo 

publicado de eliminá-lo imediatamente a pedido da vítima. Uma lei similar já havia sido 

proposta anteriormente pela senadora Mónica Arriola Gordillo94. 

 

 Dicas de pesquisa: 

 Direito das mulheres no México: 

http://www.revistaforum.com.br/2013/05/03/mexico-a-mulher-como-

vitima/  

 Feminismo na América Latina: 

http://www.douradosagora.com.br/noticias/opiniao/o-feminismo-na-

america-latina-e-o-direito-das-mulheres 

                                                           
92  MORALES, Alberto; ARRIOJA, Juan Arvizu. Piden Legislar contra la porno venganza. 2016. 

Disponível em: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/09/30/piden-legislar-

contra-la-porno-venganza>. Acesso em: 27 mai. 2017. 

93  SERRANO, Erick López. Porno venganza: ¿Qué es y cómo regularlo? 2015. Disponível em: 

<http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=4399>. Acesso em: 27 mai. 2017. 

94  ARRIOJA, Juan Arvizu. Proponen tipificar porno venganza como delito. 2015. Disponível em: 

<http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/proponen-tipificar-porno-venganza-delito-

1085999.html>. Acesso em: 27 mai. 2017. 
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 O que é Pornografia de Vingança e como os senadores do PAN querem 

sancioná-la: http://www.capitalmexico.com.mx/politica/que-es-la-porno-

venganza-y-como-senadores-del-pan-proponen-sancionarla/ 

 

ONU MULHERES 

A ONU Mulheres (Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o 

Empoderamento das Mulheres) surgiu como o principal órgão da ONU para a 

implementação das metas da organização quanto à igualdade de gênero e o 

empoderamento feminino. O órgão foi criado em julho de 2010, a partir da resolução 

64/289 da Assembleia Geral das Nações Unidas. Sua sede fica na cidade de Nova Iorque, 

nos Estados Unidos. Ademais, essa entidade possui escritórios regionais e em países 

da África, Américas, Ásia e Europa. Nas Américas e Caribe, o escritório regional está 

situado no Panamá. A ONU Mulheres atua como secretariado da Comissão da ONU sobre 

a Situação das Mulheres (CSW)95.  

 Com a modificação, hodiernamente, no cenário de violência baseada no gênero, 

torna-se mais compelxo o combate a esta, bem como a elaboração de novas medidas para 

recuperação das vítimas. A ONU Mulheres acredita que a cultura é o meio pelo qual nos 

socializamos, e a Internet é uma dimensão dessa esfera cultural, mas com maior alcance96.    

Dicas de pesquisa: 

 UN WOMEN (em inglês): http://www.unwomen.org/en 

 We are not alone | Anick Jasmin (em inglês): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=3jLaMLeYlRY 

 Cyber Violence Against Women and Girls (em ingles): 

http://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-wg-gender-

discussionpaper2015-executive-summary.pdf 

 

PAQUISTÃO 

                                                           
95  UN WOMEN. About us. Disponível em: < http://www.unwomen.org/en/about-us> Acesso em: 

25 mai. 2017. 

96  Cyber Violence Against Women and Girls. Disponível em: < 

http://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-wg-gender-discussionpaper2015-executive-

summary.pdf> Acesso em: 24 mai. 2017.  
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A República Islâmica do Paquistão é uma república federal parlamentar 

governada desde junho de 2003 pelo primeiro ministro Mohammad Nawaz Sharif, 

localizada no sul da Ásia e com, aproximadamente, 201,9 milhões de habitantes 

(estimativa de julho de 2016). Um relatório da Fundação Aurat, uma organização sem 

fins lucrativos que luta pela igualdade de gênero e empoderamento feminino, concluiu 

que todos os dias seis mulheres são assassinadas, seis são sequestradas, quatro são 

estupradas e três cometem suicídio, além da violência relacionada ao dote, dos ataques 

com ácidos.97  

Diante dessa alarmante realidade, o Paquistão é considerado o terceiro país mais 

perigoso do mundo para mulheres e o governo pouco tem feito para reverter o quatro. Em 

relatório de 2015, a Human Rights Watch descreveu os esforços do governo como 

inadequados para proteger mulheres e meninas de toda a violência a que são submetidas. 

Em 2016, contudo, foi aprovado o  Punjab Protection of Women against Violence Act 

201698, para combater a violência, especialmente a doméstica, indicando uma mudança 

de conduta99.  

Apesar do tímido avanço na luta pelo direitos das mulheres off-line, o 

enfrentamento a violência contra mulher deve ser feito também online, uma vez que o 

“ciberassédio” é um grande problema do Paquistão. Esse termo abrange o cyberstalking, 

cyberbullying, chantagens, Pornografia de Vingança, invasão de privacidade, e outros 

crimes cometidos no meio cibernético. Nesse contexto, em 2015, foi aprovada pela 

Assembleia Nacional do Paquistão a Lei para prevenção de Crimes Eletrônicos (PECB), 

a qual contém dispositivo específico para a proteção online da mulher100. 

O referido dispositivo estabelece punições para aquele que ameaçar mulher com 

violência sexual ou publicar, exibir, transmitir em qualquer meio eletrônico de 

comunicação imagens ou vídeos de conteúdo sexual explícito de alguma mulher sem seu 

consentimento expresso ou implícito. A pena para tal conduta pode chegar a um ano de 

                                                           
97  KHAN, M Ilyas. Why is a Pakistani bill to protect women unpopular? 2016. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/news/world-asia-35811180>. Acesso em: 27 mai. 2017. 

98  Ato de Proteção das Mulheres contra a Violência de Punjab (tradução livre) 

99  MOHSIN, Mahboob. The Cyber Harassment of Women in Pakistan. 2016. Disponível em: 

<http://thediplomat.com/2016/04/the-cyber-harassment-of-pakistans-women/>. Acesso em: 27 mai. 2017. 

100  Idem. 

http://www.dawn.com/news/1245591
http://www.dawn.com/news/1245591
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prisão, ou multa de até um milhão de rupias (aproximadamente 9.500,00 dólares 

americanos)101. Apesar de certo avanço legislativo, as normas culturais associadas a ideia 

de honra ainda constituem um obstáculo para a busca de ajuda por parte das vítimas de 

“ciberassédio”, que na grande maioria dos casos não denunciam a agressão. 

Dicas de pesquisa: 

 Direito das mulheres avançam no Paquistão com a adoção de nova lei: 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/02/direitos-das-mulheres-

avancam-no-paquistao-com-adocao-de-nova-lei-4983534.html 

 Lei para prevenção de Crimes Eletrônicos – PECB (em inglês): 

http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1421399434_340.pdf 

 Sobre o Ato de Proteção das Mulheres contra a Violência de Punjab: 

https://www.dawn.com/news/1245591 

 

REINO UNIDO 

 O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte é um país, localizado na parte 

oeste da Europa, composto por quatro partes, sendo estas: a Inglaterra, a Escócia, o País 

de Gales e a Irlanda do Norte, também chamadas, muitas vezes, de países102. O Reino 

Unido, como é comumente conhecido, possui, aproximadamente, 64,87 milhões de 

habitantes, tendo como idioma oficial o inglês103, e como religião predominante o 

cristianismo, o qual contém abarca cerca de 80% da população104.   

 O Comitê Parlamentar de Direitos Humanos apontou em relatório, que, apesar de 

engajado internacionalmente para acabar com a violência contra a mulher, o Reino Unido 

não toma as atitudes necessárias para tanto dentro do seu território105. Algumas atitudes 

                                                           
101  Idem.  

102 Reino Unido. Disponível em: <http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/Reino-

Unido/482747>. Acesso: 26 mai. 2017.  

103 Reino Unido. Disponível em: <http://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-

countries/unitedkingdom_pt>. Acesso em: 26 mai. 2017.  

104 Reino Unido: Inglaterra – Escócia – País de Gales – Irlanda do Norte. Disponível em: 

<http://www.suapesquisa.com/paises/reinounido/>. Acesso em: 26 mai. 2017.  

105 Reino Unido faz pouco para proteger mulher de violência, diz grupo parlamentar. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2015-fev-25/reino-unido-faz-proteger-mulher-violencia-comite>. Acesso em: 

26 mai. 2017.  
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machistas da população, inclusive, foram divulgadas em todo o mundo, como, por 

exemplo, a polêmica do salto alto, na qual as empresas do Reino Unido obrigam as 

mulheres a usar salto alto106, e as diferenças salariais existentes no mercado trabalhista. 

Entretanto, ciente dessas atitudes, o governou criou uma nova lei trabalhista que 

determina que todas as empresas do país que contenham 250 empregados ou mais, 

publiquem a diferença salarial entre homens e mulheres. Essa atitude tem como objetivo 

fazer com que a discriminação no mercado de trabalho diminua, o que representa um 

grande avanço com relação às questões de gênero no país107.  

 No ano de 2015 o Primeiro-Ministro britânico David Cameron afirmou que: 

“Acesso à internet não deveria ser um luxo, mas sim um direito absolutamente 

fundamental para a vida na Grã-Bretanha do século 21”. Essa afirmação decorreu da 

proposta do governo de que, até 2020, todos os cidadãos poderão ter acesso à internet 

barata e com velocidade mínima de 10 megabits por segundo108. Tal fator evidencia a 

importância que o país dá à conexão das pessoas e o quão avançado ele é com relação ao 

desenvolvimento tecnológico.  

Já existe também uma preocupação do governo com relação ao papel das empresas 

de internet em certas problemáticas como o terrorismo, por exemplo109. Entretanto, faz-

se mister destacar que, após as revelações feitas por Edward Snowden110, a Privacy 

Internacional, uma ONG britânica que defende o direito à privacidade, fez uma 

reclamação formal perante o Tribunal de Poderes Investigativos (IPT) a respeito da 

possibilidade de uma das agências de espionagem britânica estar violando os dispositivos 

                                                           
106 Empresas obrigam as mulheres a usar salto alto no Reino Unido. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2017/01/empresas-obrigam-mulheres-usar-salto-alto-no-

reino-unido.html>. Acesso em: 26 mai. 2017.  

107 Nova lei obriga empresas a expor diferença entre salários de homens e mulheres no Reino Unido. 

Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/geral-39515235>. Acesso em: 26 mai. 2017.  

108 Governo britânico promete internet barata com velocidade mínima de 10 Mbps. Disponível em: 

<https://olhardigital.uol.com.br/noticia/reino-unido-promete-internet-barata-com-velocidade-minima-de-

10-mbps/52879>. Acesso em: 26 mai. 2017.  

109 May quer apoio de empresas de internet contra radicalização. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/mundo/may-quer-apoio-de-empresas-de-internet-contra-radicalizacao-

21396484>. Acesso em: 26 mai. 2017.  

110 A incrível história da fuga de Edward Snowden. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/a-boa-

e-velha-reportagem/a-incrivel-historia-da-fuga-de-edward-snowden/>. Acesso em: 26 mai. 2017.  
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da Convenção Europeia de Direitos Humanos que tratem do direito à privacidade e à 

liberdade de expressão111.  

Ademais, um estudo realizado no Reino Unido, que contou com 100 adultos, com 

idades entre 18 e 54 anos, de ambos os sexos, revelou que 99% dos participantes 

mostraram algum tipo de aprovação com relação à Pornografia de Vingança112. Esses 

dados tão alarmantes mostram a visão da população do país, que demonstrou ser favorável 

a esse tipo de violência. Todavia, o governo parece pensar de forma diferente, tendo em 

vista que o Reino Unido é hoje um dos poucos países que criminalizaram o ato de divulgar 

na internet fotos íntimas de pessoas conhecidas, podendo o agressor ser preso por até dois 

anos113.  

Dicas de pesquisa:  

 http://www.conjur.com.br/2015-fev-25/reino-unido-faz-proteger-mulher-

violencia-comite 

 http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2017/01/empresas-obrigam-

mulheres-usar-salto-alto-no-reino-unido.html 

 http://www.bbc.com/portuguese/geral-39515235 

 https://olhardigital.uol.com.br/noticia/reino-unido-promete-internet-barata-com-

velocidade-minima-de-10-mbps/52879 

 https://oglobo.globo.com/mundo/may-quer-apoio-de-empresas-de-internet-

contra-radicalizacao-21396484 

 https://www.cartacapital.com.br/revista/807/big-brother-britanico-6187.html 

 https://doutorjairo.blogosfera.uol.com.br/2017/03/03/maioria-das-pessoas-

aprova-a-pornografia-de-vinganca-sugere-estudo/ 

                                                           
111 Reino Unido admite espionar cidadãos na internet. Disponível em: 

<https://www.cartacapital.com.br/revista/807/big-brother-britanico-6187.html>. Acesso em: 26 mai. 2017.  

112 Maioria das pessoas aprova pornografia de vingança, sugere estudo. Disponível em: 

<https://doutorjairo.blogosfera.uol.com.br/2017/03/03/maioria-das-pessoas-aprova-a-pornografia-de-

vinganca-sugere-estudo/>. Acesso em: 26 mai. 2017.  

113 ‘Pornografia de Vingança’ vira crime na Inglaterra. Disponível em: 

<https://img.olhardigital.uol.com.br/fique_seguro/noticia/-pornografia-de-vinganca-vira-crime-na-

inglaterra/46814>. Acesso em: 26 mai. 2017.  
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 https://img.olhardigital.uol.com.br/fique_seguro/noticia/-pornografia-de-

vinganca-vira-crime-na-inglaterra/46814 

RÚSSIA 

Localizado entre a Europa e a Ásia, a Federação Russa é o país com maior 

extensão territorial do Planeta. É habitado por aproximadamente 144 milhões de 

pessoas114, as quais se dividem entre mais de cem etnias distintas, falando diversas línguas 

e seguindo tradições e culturas díspares115. O idioma oficial é o russo, mas há a previsão 

constitucional para a preservação, estudo e desenvolvimento das línguas nativas116.  

A Constituição russa ainda prevê a liberdade religiosa e a igualdade de todas as 

religiões perante a lei, além de estabelecer sua separação em relação ao Estado117. As 

principais crenças são o cristianismo, islamismo, budismo e judaísmo. A maior instituição 

religiosa da Rússia é a Igreja Ortodoxa, com mais de 100 milhões de fiéis. 

O Governo russo é bastante atuante no contexto cibernético. Em 2012, o 

presidente Vladimir Putin promulgou uma lei que visa à repressão de certos endereços 

eletrônicos com conteúdo de pornografia, drogas, suicídio, entre outros. Já em 2016, Putin 

aprovou uma legislação que cria um esquema de vigilância maciça nas telecomunicações 

do país. A norma propõe um programa de coleta e retenção de mensagens privadas na 

rede118, exigindo que as operadoras de internet gravem todos os dados trocados pelos seus 

usuários por um determinado prazo. 

A situação das mulheres na Rússia também merece destaque. Neste ano, foi 

sancionada uma lei que ameniza os efeitos da violência doméstica, chegando a, de certo 

                                                           
114 Population, total. 2015. Disponível em: <http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL> Acesso 

em: 26 mai. 2017. 

115 Russia. 2017. Disponível em:<https://www.britannica.com/place/Russia> Acesso em: 26 mai. 2017. 

116The CONSTITUTION of the RUSSIAN FEDERATION. 1993. Disponível em: 

<http://www.constitution.ru/en/10003000-04.htm>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

117 International Religious Freedom Report 2007 - BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, 

AND LABOR. 2007.  Disponível em: <https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2007/90196.htm> Acesso em: 26 

mai. 2017. 

118 Rússia aprova lei que cria esquema de vigilância em massa no país. 2016. Disponível em: 

<https://olhardigital.uol.com.br/pro/noticia/russia-aprova-lei-que-cria-esquema-de-vigilancia-em-massa-

no-pais/60066>. Acesso em: 26 mai. 2017. 
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modo, "despenalizá-la". Isto porque, segundo a nova lei, as agressões que não deixam 

lesões, mas hematomas, arranhões e ferimentos superficiais não serão mais 

criminalizadas, e sim vistas como uma "falta administrativa"119. Apenas quando a pessoa 

for agredida novamente, pelo mesmo familiar, no prazo de um ano, é que poderá processar 

penalmente o agressor, devendo comprovar os fatos. Tal norma está em pleno 

descompasso com a realidade do país, que, conforme estudo realizado pela agência RIA 

Novosti, possui 36 mil mulheres agredidas diariamente por seus companheiros120. 

Dicas de pesquisa: 

 Online abuse: how different countries deal with it (em inglês) 

https://www.theguardian.com/technology/2016/apr/12/online-abuse-

how-harrassment-revenge-pornography-different-countries-deal-with-it 

 

 O papel da mulher, segundo os russos 

https://gazetarussa.com.br/sociedade/2017/03/27/o-papel-da-mulher-

segundo-os-russos_728381 

 

 Putin sanciona lei que despenaliza violência doméstica na Rússia. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/putin-sanciona-lei-que-despenaliza-

violencia-domestica.ghtml 

 

SAFERNET 

A SaferNet Brasil é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos ou 

econômicos, que foi fundada em dezembro de 2005 por um grupo de bacharéis em 

Direito, cientistas em computação, professores e pesquisadores. 

                                                           
119 Putin sanciona lei que despenaliza violência doméstica na Rússia. 2017. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/mundo/noticia/putin-sanciona-lei-que-despenaliza-violencia-domestica.ghtml>. 

Acesso em: 26 mai. 2017. 

120 Rússia despenaliza casos de violência doméstica. 2017. Disponível em: 

<http://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2017/01/russia-despenaliza-casos-de-violencia-

domestica.html>. Acesso em: 26 mai. 2017. 
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 Tem como objetivo o combate aos crimes contra os Direitos Humanos cometidos 

na Internet como um todo, graças a carência de entidades que combatessem tais práticas 

em âmbito nacional, na época de sua criação. 

 Através de parcerias com órgãos governamentais como o Ministério Público e 

empresas como a Petrobrás e Google, a SaferNet atua de maneira eficaz na produção de 

conteúdo e tecnologias que promovem o combate aos crimes cometidos no meio 

cibernético121.  

 Como exemplo, temos a parceria firmada em 2008 entre a SaferNet e o Google, a 

fim de averiguar a existência de crimes de pornografia infantil no Orkut. Através de URLs 

enviadas pela SaferNet, o Google averiguava quanto a existência ou não de Pornografia 

Infantil, em um prazo de até 24h. Em seguida, os dados eram enviados ao Ministério 

Público Federal, a fim de possibilitar ações de cunho jurídico122. 

Dicas de Pesquisa: 

 Safernet Brasil: http://new.safernet.org.br/ 

 Crime Cibernético: https://br.norton.com/cybercrime-definition 

 Consequências do Cyberbullying: https://nobullying.com/consequences-of-

cyberbullying/ 

SNAPCHAT: 

O aplicativo lançado em julho de 2011 com o nome de Picaboo e depois relançado 

em setembro com o nome de Snapchat, é um aplicativo cujo princípio se baseava na 

comunicação através de imagens, mesmo que associada a algum texto. Há algum tempo 

foi liberada uma atualização para que pessoas pudessem conversar mesmo sem o uso 

delas. Fazendo-se uso da câmera, o usuário pode mandar fotografias ou vídeos para os 

seus amigos com tempo determinado123. 

                                                           
121 BRASIL, S. Quem Somos | Safernet Brasil. Disponível em: 

<http://www.safernet.org.br/site/institucional>. Acesso em: 26 mai. 2017.  

122  BRASIL, S. Parceria com a Google Brasil | Safernet Brasil. Disponível em: 

<http://www.safernet.org.br/site/institucional/parcerias/google>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

123 Termos de Serviço da Snap Inc. Disponível em: <https://www.snap.com/pt-BR/terms/>. Acesso em: 

27 mai. 2017.  
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 O principal conceito do aplicativo é que qualquer mensagem trocada nele seja 

disponível por um tempo curto, após isso, tornam-se inacessíveis. Para o criador, natureza 

efêmera das mensagens contribuiria para que as interações se desse de forma mais natural 

e descontraída. 

 A empresa responsável pela sua administração124 faz questão de apresentar na 

página de Termos de Privacidade125 o seu conselho de segurança e oferece a oportunidade 

do usuário de relatar preocupação com a segurança126, não há uma opção específica para 

casos de PNC, e de até mesmo fornecer um descritivo das etapas de verificação que são 

tomadas para garantir a segurança do usuário127. 

 Um estudo com 127 usuários adultos publicado em 2014 por Tadayoshi Kohno128, 

professor do Departamento de Engenharia e Ciências da Computação da Universidade de 

Washington129, aponta que mesmo assim o mecanismo usado pela empresa não garante 

um “desaparecimento” seguro ou completo da mensagem. Segundo o seu estudo, a 

maioria das pessoas entrevistadas disseram que isso não afetaria a forma de como usavam 

o aplicativo, já que usavam o aplicativo porque é divertido. Quando questionados sobre 

o envio de fotos íntimas ou de material legalmente questionável, a maior parte respondeu 

que não o faz principalmente por não produzir esse tipo de material e não por não confiar 

no Snapchat ou em seus amigos. 

 Tais falhas ficaram evidentes no ano anterior quando em agosto de 2013 uma 

empresa de segurança australiana havia encontrado uma falha na interface de segurança 

do programa e tornada pública em 25 de dezembro do mesmo ano. No dia 27 o Snapchat 

anunciou que havia tomado medidas preventivas, entretanto, no dia 31 de dezembro, a 

                                                           
124 Snap Inc. Disponível em: <https://www.snap.com/pt-BR/>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

125 Centro de Segurança. Disponível em: <https://www.snapchat.com/l/pt-br/safety>. Acesso em: 26 mai. 

2017. 

126 Suporte do Snapchat. Disponível em: <https://support.snapchat.com/pt-BR/i-need-help>. Acesso em: 

26 mai. 2017. 

127 Snapchat – GibSec Full Disclosure. Disponível em: <http://gibsonsec.org/snapchat/fulldisclosure/>. 

Acesso em: 26 mai. 2017. 

128 Tadayoshi Kohno (Yoshi Kohno). Disponível em: 

<https://homes.cs.washington.edu/~yoshi/pubs.html>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

129 Sex, Lies, or Kittens? Investigating the Use of Snapchat’s Self-Destructing Messages. Disponível 

em: <https://homes.cs.washington.edu/~yoshi/papers/snapchat-FC2014.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2017. 
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companhia sofreu um ataque de hackers, aproximadamente 4.6 milhões de usuários 

tiveram seus nomes de usuário e número de telefones divulgados em um site130. 

Além disso, a ideia da imagem enviada ser apagada após um tempo cria uma 

sensação de impunidade, o que leva a certos usuários - segundo o Snapchat, uma minoria 

– usar o recurso de maneira mal-intencionada e em alguns casos, para a Pornografia de 

Vingança. Munidos de aplicativos que capturam o snap sem que o usuário que o envia 

saiba, tais infratores divulgam imagens íntimas em sites que têm como objetivo, única e 

exclusivamente compilar vídeos e fotos que têm como tema, a Pornografia de 

Vingança131. 

 Dicas de pesquisa: 

 Política de Privacidade do Snapchat: https://www.snap.com/pt-

BR/privacy/privacy-policy/ 

 

THINK OLGA 

A Think Olga é uma ONG feminista criada por Juliana de Andrade em 2013, com 

o objetivo de criar conteúdo relevante que retrate a complexidade das mulheres e que as 

trate com o respeito que merecem. Ademais, através da informação, visam o 

empoderamento feminino, dando voz à mulher em locais em que ela é, por muitas vezes, 

oprimida e desrespeitada. Por fim, lutam para que as mulheres sempre tenham um maior 

poder de escolha, podendo fazê-las de maneira informada e consentida. 

Dessa forma, promovem para tal fim diversas campanhas, como a “Chega de Fiu 

Fiu” e a “Olga Esporte Clube” muitos destes baseados na retratação de realidades veladas, 

com o fim de promover a conscientização sobre preconceitos, abusos e desrespeitos 

sofridos diariamente pelas mulheres. 

 Além disso, oferece cartilhas, manuais, distribui informações e ministra aulas e 

palestras a fim de disseminar informações relacionadas a temática de maneira ampla e 

                                                           
130 Snapchat hack leaks 4.6m users’ details. Disponível em: 

<http://www.telegraph.co.uk/technology/internet-security/10546626/Snapchat-hack-leaks-4.6m-users-

details.html>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

131 The new era of revenge porn has begun on Snapchat. Disponível em: 

<https://www.dailydot.com/irl/snapchat-revenge-porn-consent-postsmash-college-photos/>. Acesso em: 

26 mai. 2017. 
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compreensível, oferecendo também consultoria e realizando parceiras com o setor 

empresarial.132 

 Dicas de pesquisa: 

 Think Olga: http://thinkolga.com/ 

 Pornografia de Vingança: https://www.youtube.com/watch?v=PbnorTtJcec (em 

Inglês) 

 Direito ao Esquecimento: 

https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/319988819/o-que-consiste-o-

direito-ao-esquecimento 

 

TWITTER: 

 Criado em março de 2006, o Twitter é uma plataforma online para notícias e 

interação social onde os usuários se comunicam através de mensagens restritas a 140 

caracteres. Atualmente é a maior fonte de notícias urgentes do planeta e em 2016 contava 

com 319 milhões de usuários ativos133. 

 Principalmente pelas suas dimensões e liberdade de publicação ao usuário dentro 

destes 140 caracteres, o Twitter encontra-se envolvido nas mais diversas controvérsias, 

desde censura pela companhia ao seu uso por grupos terrorista134. 

 Exatamente pelo caráter público das mensagens e por incidentes anteriores 

envolvendo exposição de material íntimo, pornográfico e legalmente questionável, em 11 

de março de 2015, a empresa atualizou suas regras135 e baniu explicitamente mensagens 

relacionadas à pornografia de vingança. A rede passaria a contar com um sistema de 

denúncias para os usuários indicarem mensagens com o conteúdo inapropriado, usuários 

                                                           
132  OLGA, T. A Olga - Think Olga. Disponível em: <http://thinkolga.com/a-olga/>. Acesso em: 26 

mai. 2017. 

133 Sobre Twitter. Disponível em: <https://about.twitter.com/pt/company>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

134 List of Twitter controversies. Disponível em 

<https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Twitter_controversies>. Acesso em: 26 mai. 2017. 

135 As Regras do Twitter. Disponível em: <https://support.twitter.com/articles/207151>. Acesso em: 27 

mai. 2017. 
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que fossem identificados infringindo a nova regra seriam bloqueados e em caso de 

reincidência, banidos da plataforma136. 

 

UNESCO 

A Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) foi formada logo após a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945. A sua 

sede fica em Paris, na França, e ela atua em 112 países diferentes. O seu objetivo é ajudar 

os Estados membros na busca pela manutenção da paz, por meio da cooperação 

intelectual entre as nações, procurando soluções para os problemas que afligem os 

povos137.  

Essa organização ajuda na criação de políticas públicas que estejam de acordo 

com o que foi acordado pelos seus Estados integrantes. Para tanto, ela atua nas áreas de 

educação, ciências naturais, ciências humanas e sociais, cultura e comunicação e 

informação138.  

No âmbito das ciências naturais a UNESCO estimula o desenvolvimento 

tecnológico e científico, tomando como base os princípios éticos, implementados nos 

países a partir de discussões em diversas esferas do âmbito internacional. Com relação às 

ciências humanas e sociais, essa organização procura sempre a ampliação do 

conhecimento e a promoção da cooperação intelectual, apoiada nos valores universais de 

justiça, liberdade e dignidade humana. Já no que diz respeito à comunicação e 

informação, a UNESCO tem três pilares fundamentais: promover a liberdade de 

expressão e imprensa, e ainda o direito à informação; estimular o desenvolvimento dos 

meios de comunicação livres, plurais e independentes, visando o fortalecimento da 

diversidade, a proteção dos direitos humanos e a boa governança; sedimentar os pilares 

da sociedade do conhecimento, principalmente por meio do acesso universal à 

informação, com foco nas tecnologias de informação e comunicação (TICs)139.  

                                                           
136 Twitter proíbe a postagem de pornô de vingança e fotos vazadas. Disponível em: 

<https://canaltech.com.br/noticia/twitter/Twitter-proibe-a-postagem-de-porno-de-vinganca-e-fotos-

vazadas/>. Acesso em: 26 mai. de 2017. 

137 Significado de UNESCO. Disponível em: <https://www.significados.com.br/unesco/>. Acesso em: 27 

de mai. 2017.  
138 UNESCO. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/>. Acesso em: 27 de mai. 2017.  
139 Idem.  
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 Dicas de pesquisa: 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147330por.pdf 

 https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/ 

WITHOUT MY CONSENSE 

A Without My Consent é uma Organização Sem Fins Lucrativos que luta contra 

o assédio online através, principalmente, da informação. Por meio desta, a Without My 

Consent luta para informar os indivíduos quanto aos seus direitos de privacidade, 

fomentando também debates relacionados à liberdade de discurso, culpabilização, e 

invasões de privacidade online. 

 Ademais, esta organização libera, em seu blog, dados importantes relacionados a 

mudanças recentes em políticas empresarias ou legislações referentes a privacidade ou 

outras temáticas relevantes. 

 Por fim, elaborou um guia com base em diversos casos que ocorreram ao redor do 

país, detalhando o que as vítimas de tal abuso poderiam fazer a fim de retomar o controle 

de uma situação como esta. O guia se chama “Something can be done!” e foi criado com 

a colaboração de diversos advogados especializados na temática. Elenca informações tais 

como: com quem falar, o que perguntar ao seu advogado, e como obter ajuda para 

combater a problemática e as consequências advindas desta140. 

 

Dicas de pesquisa: 

 Without My Consent: http://www.withoutmyconsent.org/ 

 Cyberbullying: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://www.educati

on.gov.uk/publications/eOrderingDownload/RBX03-06.pdf (em Inglês) 

 Privacidade: https://jus.com.br/artigos/27972/o-direito-a-privacidade-frente-

aos-avancos-tecnologicos-na-sociedade-da-informacao 

 

WHATSAPP 

                                                           
140  CONSENT, W. M. Who We Are | Without My Consent. Disponível em: 

<http://www.withoutmyconsent.org/who-we-are>. Acesso em: 26 mai. 2017.  
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 O Whatsapp141 é uma ferramenta de mensagem instantânea que funciona nas 

plataformas de computador e telefonia móvel, possibilitando aos usuários a comunicação 

em tempo real, através da internet, e o compartilhamento de conteúdos, tais como 

imagens, vídeos, documentos ou áudios. A empresa faz parte do conglomerado 

comandado pelo Facebook, e possui uma série de ferramentas de denúncia parecida com 

o Facebook, apesar de ser gritante a diferença nas possibilidades de exclusão de qualquer 

conteúdo de cunho agressor à dignidade humana.  

 Nesse sentido – facilitado pela instantaneidade da troca de mensagens entre 

usuários, sem restrição alguma de conteúdo – a rede social possui uma vasta quantidade 

de conteúdo pornográfico142, muitos deles sem a autorização das pessoas que estão 

envolvidas no material fotográfico ou de vídeo, cuja denúncia é dificultada pelo excessivo 

tráfego de dados envolvendo o aplicativo. Apesar disso, o Whatsapp alega que todas as 

mensagens trocadas pelos usuários são criptografadas – ou seja, possuem um sistema de 

proteção de privacidade que as mantém somente entre o destinatário e o remetente das 

mensagens.  

 Tal característica, inclusive, causou alguns problemas recentes à empresa, mais 

especificamente frente ao poder judiciário do Brasil, em que a justiça brasileira decretou 

o bloqueio do aplicativo, temporariamente, pela falta de colaboração em investigações 

criminais. O que demonstra a falha do aplicativo ao que concerne ao controle dos 

conteúdos compartilhados, facilitando a veiculação da chamada Pornografia Não 

Consensual, ou PNC. 

 

Dicas de pesquisa: 

 O Whatsapp virou um armazém de pornografia involuntária: 

http://www.elhombre.com.br/o-whatsapp-virou-um-armazem-de-pornografia-

involuntaria/ 

                                                           
141  Whatsapp. FAQ. Disponível em: <https://www.whatsapp.com/faq/?l=pt_br>. Acesso em: 28 maio 

2017. 

 
142  NOGUEIRA, Pedro. O Whatsapp virou um armazém de pornografia involuntária. Disponível 

em: <http://www.elhombre.com.br/o-whatsapp-virou-um-armazem-de-pornografia-involuntaria/>. Acesso 

em: 27 maio 2017. 
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 Fique seguro no Whatsapp: 

https://www.whatsapp.com/faq/pt_br/general/21197244 

 Whatsapp agora permite denunciar um usuário como spam: 

http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/04/whatsapp-agora-

permite-denunciar-um-usuario-como-spam-saiba-como-fazer.html 

 

 YOUTUBE 

O YouTube é uma das gigantes empresas que comandam o acesso à informação e 

reprodução de mídias da rede mundial de Internet. Criada em 2005, por Chad Hurley, 

Steve Chen e Jawed Karim, o site surgiu com o objetivo de hospedar uma grande 

variedade de filmes, videoclipes e materiais videográficos em geral. Ainda em 2006, cerca 

de um ano após a sua criação, o site foi vendido por cifras bilionárias para o conglomerado 

Google Inc., a conhecida multinacional que comanda alguns dos maiores sites do mundo.  

Podemos dizer que o YouTube funciona de certa forma “sozinho”: se trata de uma 

comunidade internacional de publicação de materiais midiáticos, em que o usuário se 

cadastra, e esse registro lhe permite publicar os próprios vídeos, em seu “canal”. Apesar 

disso, o site possui um filtro e alguns mecanismos de denúncia de conteúdos considerados 

“impróprios”, ou que desrespeitem as chamadas regras de utilização da comunidade143. 

Quanto à censura do material exibido, é importante ressaltar as medidas de combate à 

nudez e vídeos de teor sexual: o site rejeita qualquer tipo de vídeo com teor sexual 

explícito, como pornografia. Alguns vídeos, entretanto, se forem considerados “mais 

leves”, poderão ser mantidos, ainda que sofram restrição de idade para a visualização.  

O site disponibiliza uma ferramenta para denúncia desse tipo de conteúdo que não 

respeite as regras de utilização: o usuário que o assiste poderá “sinalizar o vídeo”, e a 

mídia sofrerá uma análise por parte dos moderadores do site, podendo ser removido da 

rede social. Existe também o chamado “Modo Restrito”, que seria um modelo de 

utilização do site que permite a visualização de todos os vídeos que são considerados 

“impróprios” para menor de idade. Esses vídeos normalmente são ocultados do usuário 

                                                           
143 Youtube. Diretrizes da Comunidade. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/pt-BR/communityguidelines.html>. Acesso em: 27 mai. 

2017. 
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normal, que não se atenta a tal possibilidade, ou que o site o considera não ter idade 

suficiente para o conteúdo. 

Dicas de pesquisa: 

 Diretrizes da Comunidade: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/pt-

BR/communityguidelines.html 

 https://www.tudocelular.com/android/noticias/n89948/youtube-modo-restrito-

lgbt.html 

 O lado pornográfico do YouTube: http://hbdia.com/a-internet-e-foda/o-lado-

pornografico-do-youtube-e-porque-o-site-o-permite/ 

 http://www.jn.pt/inovacao/interior/videos-pornograficos-exploram-falha-do-

youtube-5609618.html 
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